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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้	1)	เพื่อศึกษาหลักการแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว

ของบคุลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	และสงัคมไทย	2)	เพือ่ศกึษาหลกัพทุธธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับแนวทางการเสรมิสร้าง

ความเป็นผู้น�าครอบครัวในสังคมไทย	 3)	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทางการ

เสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 รูปแบบ

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และภาคสนาม	 (Field	 research)	 โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล	จ�านวน	32	คน	

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 แนวทางการเสรมิสร้างความเป็นผู้น�าครอบครวัเชงิพทุธบรูณาการน้ันมแีนวทางอยู	่7	วธีิ	ตามหลกั

พุทธธรรม	 คือ	 วิธีที่	 1	 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น�าครอบครัวประพฤติปฏิบัติตามแนวฆราวาสธรรม

ผู้น�าครอบครวัควรทราบถึงหลกัของฆราวาสธรรมทัง้	4	ประการ	เพือ่น�ามาใช้ประพฤตปิฏิบตัใิห้ชวีติครอบครวั	

วิธีที่	 2	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีล	 และเบญจธรรม

สามารถน�ามาเป็นเกราะ	 หรือเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตอยู่ในโลกน้ี	 ผู้น�าครอบครัวพึงกระท�าตนเอง

ให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยเบญจศีล	 เบญจธรรม	 สร้างความเชื่อมั่น	 วิธีที่	 3	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�า

ครอบครัวให้ปฏิบัติหน้าที่ตามทิศหก	 ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวภายในครอบครัว	 และ

ยังต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว	วิธีที่	 4	การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้เว้น
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ขาดจากอบายมุข	 เป็นการปิดความเสื่อมทั้งทางกาย	วาจา	และทางใจ	วิธีที่	 5	การสนับสนุนและส่งเสริม

ผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตามสมชีวิธรรม	 ผู้น�าครอบครัวต้องปรับตัวให้เข้ากันทั้ง	 ศรัทธา	 ศีล

จาคะ	 และปัญญา	 วิธีที่	 6	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตามพรหมวิหาร

เป็นผู้น�าครอบครัวตามหลักเมตตา	 วิธีที่	 7	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติ

ตามสังคหวัตถุ	อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง

	 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยคือ	 “VFDCQHB	 =	 GOOD	 FAMILY	 LEADER	MODEL”

ซึ่งมีความส�าคัญโดยเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาผู้น�าครอบครัวให้น�าพาครอบครัวไปสู่ความเจริญ	

เป็นสุข	ยั่งยืน	ซึ่งส่งผลให้ครอบครัว	สังคม	ประเทศชาติ	มีประสิทธิภาพ	

ค�าส�าคัญ: เสริมสร้าง ผู้น�าครอบครัว พุทธบูรณาการ บุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ 

Abstract

 The objectives of this research were : 1) to study the guidelines for strengthening 

the family leadership for staff of Chana Power Plant and Thai society, 2) to study the 

Buddhist principles concerned with the guidelines for  strengthening family leadership 

in Thai society, and 3) to analyze and create a new body of knowledge for a guideline 

to strengthen the family leadership with Buddhist integration of staff of Chana Power 

Plant, Songkhla province. This was a qualitative research with field research and 

in-depth interviews with 32 key informants.

 The research findings showed that : there were 7 ways according Buddhist 

principles to strengthen the family leadership through Buddhist integration, namely

 1) to support and encourage the family leader to realize and perform according 

to the four layman Dhamma,

 2) to support and encourage the family leader to perform according to the five 

precepts and five Dhamma and use them with confidence as a protection or a basis 

for a way of life in this world,

 3) to support and encourage the family leader to perform the duties according 

to the Direction Six and to have contact with both family members and outsiders,
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 4) to support and encourage the family leader to abstain from the vices, thus 

blocking the deterioration of body, speech and mind,

 5) to support and encourage the family leader to behave according to the 

economical living and adapt to faith, virtue, liberality and wisdom.

 6) to support and encourage the family leader to perform according to the 

four social principles of virtuous existences and be a family leader based on loving

kindness principle,

 7) to support and encourage the family leader to perform according to social 

solidarity which could help adhere the minds of family members and surrounding 

people.

 New knowledge derided from this research was “VFDCQHB = Good Family 

Leader Model” which was vital in strengthening the family leader to lead the family

to prosperity, happiness and sustainability, resulting in having efficiency for the

family, society and the country.

Keywords: Strengthen, Family Leader, Buddhist Integration, Staff of Chana Power Plant 
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บทน�ำ 

	 ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก	ความผูกพันกัน	มีปฏิสัมพันธ์กัน	ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน	 ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมท่ีเล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความส�าคัญที่สุด	 เพราะเป็น

หน่วยสงัคมแรกทีห่ล่อหลอมชีวติของคนในครอบครวัให้การเลีย้งดูอบรมสัง่สอน	ครอบครวัเป็นแหล่ง

ผลิตคนเข้าสู่สังคม	สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว	เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรก

ที่ให้การอบรมสั่งสอน	 หล่อหลอมพฤติกรรม	 การกระท�า	 ความคิด	 ความรู้สึก	 เรียกโดยรวมว่า	

ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์	 สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม	 (นภเนตร	

ธรรมบวร,	2541:	ก.)

	 สงัคมไทยในอดีต	สภาพความเป็นอยู่ของครอบครวัจะมคีวามใกล้ชิดสนทิสนมมคีวามผูกพนั	

มสีมัพนัธภาพแน่นแฟ้น	มคีวามเคารพนบัถือ	ให้ความช่วยเหลอื	ดูแลกนัอย่างทัว่ถงึ	มกีารติดต่อไปมา

หาสูห่มูญ่าติพีน้่องสม�า่เสมอ	ครอบครวัส่วนใหญ่เป็นครอบครวัขยาย	(Extended	or	Joint	Family)	คือ	

เป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา	เช่น	พี่	ป้า	น้า	อา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย

	 ปัจจุบัน	 ความเปลี่ยนแปลงในสังคมส่งผลให้สภาพครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไป

เช่นเดียวกัน	 กล่าวคือ	 ครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเด่ียว	 (Intrinsic	 or	 Single	

Family)	จะมีเฉพาะสามี	ภรรยา	บุตร	และอาจมีผู้ช่วยท�างานบ้าน	พ่อแม่ลูก	ไม่ค่อยมีความใกล้ชิด

กันมากนัก	 เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้าน	 มาช่วยจุนเจือครอบครัว	 ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง	

หรือให้ญาติดูแล	 หรือต้องฝากเข้าโรงเรียนก่อนวัยเรียน	 การไปมาหาสู ่กับญาติพี่น้องน้อยลง	

ความผูกพนั	ความเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัภายในครอบครวัลดลง	สิง่แวดล้อมภายนอก	คือ	“กลุม่เพือ่น

มีความส�าคัญมากกว่าครอบครัว”	ถ้าได้ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่ไม่ดีเป็นคนเลวร้าย	 ปัญหาอ่ืน	 ๆ	 อาจ

ตามมา	เช่น	ติดการพนัน	ยาเสพติด	ซ่องโจร	ส�าส่อนทางเพศ	ก่ออาชญากรรม	

	 สภาพท่ีเกดิขึน้เช่นนีส้ะท้อนให้เหน็ถึง	“ความล้มเหลวของสถาบนัครอบครวั”	ซ่ึงสาเหตุส�าคัญ

ประการหนึง่	คือ	ความแตกแยกของพ่อแม่ในการครองชีวติคู่	ความไม่สนใจ	ใส่ใจดูแลลกู	การทุม่เทให้

กับการท�ามาหากิน	หรือสิ่งอื่น	ๆ	มากกว่าลูก	ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง	

ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบท่ีเหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้	 ท�าให้เด็กมีโอกาสง่าย

ต่อการเดิน	“หลงทางชีวิต”	(สุมน	อมรวิวัฒน์,	2540)

	 ครอบครัวจึงเป็นสถาบันสังคมที่ส�าคัญที่สุดในการสร้างรากฐานอนาคตให้กับมวลสมาชิก	

ซ่ึงสมาชิกของครอบครัวจะมาเป็นสมาชิกของสังคมต่อไป	 อาจเขียนเป็นแผนภาพของครอบครัวที่มี

ผลกระทบต่อสังคมได้	เห็นได้ว่า	ครอบครัวเป็นรากฐานที่ส�าคัญของสังคม	ถ้าครอบครัวเข้มแข็งอยู่ได้
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อย่างมีความพอดี	มีความสุขตามอัตภาพของแต่ละครอบครัว	พออยู่	พอกินและมีอยู่มีกิน	ครอบครัว

ก็จะสร้างสมาชิกของครอบครัวที่ดีและมีคุณภาพต่อสังคม

	 สงัคมไทยในปัจจุบนันี	้สถาบนัครอบครวัมค่ีานยิมตามแบบตะวันตกทีเ่ข้ามามอิีทธพิลต่อพ่อแม่

ท�าให้ขาดความรับผิดชอบต่อลูก	 ไม่มีการถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นลูกเป็นแม่กัน	 ผลเสียก็ตกอยู่

กับเด็ก	 (พุทธทาสภิกขุ,	 2556:	 50-51)	 สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนอ่อนแรงหรือล่มสลาย	

ไม่สามารถเป็นเครื่องก�ากับควบคุมทางศีลธรรมได้	ศีลธรรมก็เสื่อมลง	ครอบครัวในสมัยก่อนมีความ

เป็นปึกแผ่นและสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในครอบครัวให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามได	้

แต่ในปัจจุบันครอบครัวขาดความเป็นปึกแผ่น	 เพราะการพัฒนาที่ไม่ให้ความส�าคัญกับครอบครัว	

มุ่งแต่เศรษฐกิจเป็นส่วนส�าคัญ	 ปัญหาเศรษฐกิจจึงเข้ามามีผลกระทบต่อครอบครัว	 พ่อ	 แม่	 ลูก	

ต้องแยกจากกันเพื่อไปท�างาน	 หรือไปเรียนอยู่ที่ห่างไกลกัน	 ครอบครัวจึงแตกแยก	 และกลายเป็น

ปัญหาส�าคัญของสังคม	 เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นโครงสร้างทางศีลธรรมของสังคม (ประเวศ	

วะสี	และคณะ,	2539:	43)

	 ปัญหาในครอบครัวประการหนึ่ง	 เกิดเพราะระบบของสังคมเปลี่ยนไป	พ่อแม่เคยเข้าวัดและ

ชักชวนให้ลูกหลานไปวัดเช่นในสมัยก่อน	 แต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่ของเด็กไม่ได้เข้าวัดหรือเข้าน้อย	 จึงไม่

ได้รับเอาท่าทีชีวิตแบบชาวพุทธมาส่งทอดให้ลูกหลาน	 การกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม

จริยธรรมควรผ่านสถาบันครอบครัว	 และชุมชนมากกว่าที่จะผ่านการกล่อมเกลาจากพระภิกษุในวัด

โดยตรง	 (นิธิ	 เอียวศรีวงศ์,	 2542:	 47)	 ปัญหาส�าคัญของเด็กในปัจจุบันนี้	 ได้รับผลกระทบมาจาก

ครอบครัวที่ถูกท�าลายลง	 เพราะแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศท่ีเน้นให้ความส�าคัญทางด้าน

เศรษฐกิจ	

	 ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและความทันสมัยของสังคม	ท�าให้ครอบครัวไทยมีลักษณะเปลี่ยน

ไปจากครอบครัวขยาย	 กลายเป็นครอบครัวเด่ียว	 ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัว

เริ่มจางหายไป	พ่อแม่ไม่มีเวลาสนทนากับลูก	คนแก่และหลานมีช่องว่างระหว่างวัย	ไม่สามารถเข้าใจ

ความต้องการของกันและกันได้	(สุมน	อมรวิวัฒน์,	2540)	การรักษากายปกป้องใจด้วยการรักษาศีล	

5	หรือการปฏิบัติตามแนวศีล	5	หมายถึง	เจตนางดเว้นจากการท�าบาป	5	ประการซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหา

ความรนุแรงในครอบครวั	เพือ่ควบคุมความรนุแรงทางกายและวาจา	จัดเป็นหลกัประพฤติปฏิบัติช้ันต้น	

ทางด้านจริยธรรมขั้นพื้นฐาน	ที่ช่วยให้บุคคลอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างปกติสุข	ไม่มีความแตกแยก

จัดเป็นความประพฤติทีแ่สดงถงึการให้ความปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครวั	เพราะเป็นความประพฤติ

ที่แสดงด้วยความเอ้ืออาทรต่อกัน	 มีน�้าใจและไม่ละเมิดผู้อ่ืน	 ตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคมและ

กระท�าโดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	 (พระไพศาล	 วิสาโล, 2546: 437-438)	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัยคือ	บุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	ซึ่งมีจ�านวนบุคลากรประมาณ	198	คนจาก	3	กองการท�างาน	
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คือ	กองเดินเครื่อง	60	คน	กองบ�ารุงรักษา	64	คน	และกองบริหาร	74	คน

	 โรงไฟฟ้าจะนะต้ังอยู่บนพื้นที่ต�าบลป่าชิงและต�าบลคลองเปียะ	 อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา

มีพื้นที่ประมาณ	 775	 ไร่	 ซ่ึงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน	 2	 ชุด	 ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	 (JDA-A18)	 ในอ่าวไทยและน�้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

มกี�าลงัการผลติสทุธริวม	1,571.8		MW	ขณะทีภ่าคใต้มกี�าลงัการผลติในพืน้ทีร่วม	3,089	เมกกะวัตต์

ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่	2,713	เมกกะวัตต์

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง	 แนวทางการเสริมสร้างความ

เป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	เพื่อศึกษาความหมาย	ความส�าคัญ	

บทบาทและหน้าทีข่องการเป็นผู้น�าครอบครวัเชิงพทุธบรูณาการ	ปัญหาและอุปสรรคด้านจรยิธรรมของ

ผู้น�าครอบครัว	 เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการพัฒนาจริยธรรมของผู้น�าครอบครัว	 และเพื่อเสนอ

แนวทางการพัฒนาจริยธรรมของผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ	 เป็นข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา	ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์สรุปไว้เป็นงานวิจัยอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

	 1.	เพื่อศึกษาหลักการแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวของบุคลากรโรงไฟฟ้า

จะนะ	และสังคมไทย

	 2.	เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว

ในสังคมไทย

	 3.	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า

ครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	จังหวัดสงขลา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 งานวิจัยเรื่อง	แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการของบุคลากร

โรงไฟฟ้าจะนะ	จังหวัดสงขลา

	 โดยผู้วิจัยจัดขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยตามล�าดับ	ดังนี้

	 1.	รูปแบบการวิจัย	การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	และภาคสนาม	(Field	research)
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◆ เคียง ศรีรัตนโชติ ตวงเพชร สมศรี วิโรจน์ คุ้มครอง ◆

	 2.	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม	โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	ได้แก่	

	 	 1)	บุคลากรของโรงไฟฟ้าจะนะที่มีภาวะการเป็นผู้น�าครอบครัวที่ดี	จ�านวน	15	ท่าน	

	 	 2)	สมาชิกในครอบครัวบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	(พ่อ	แม่	ลูก)	จ�านวน	15	ท่าน

	 	 3)	ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา	จ�านวน	2	ท่าน

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยก�าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	

แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	 กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง	ในประเด็นที่เกี่ยวกับความหมาย	ความส�าคัญ	บทบาท	และหน้าที่ของภาวะผู้น�าครอบครัว

ในสงัคมไทย	หลกัธรรมท่ีส่งเสรมิภาวะการเป็นผู้น�าครอบครวั	ได้แก่	หลกัฆราวาสธรรม	4	หลกัเบญจศีล	

เบญจธรรม	หลักทิศ	6	หลักการงดเว้นอบายมุข	หลักสมชีวิธรรม	พรหมวิหาร	4	และสังคหวัตถุ	4	

และแนวทางการเป็นผู้น�าครอบครัวพุทธบูรณาการเป็นลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด	เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 4.	การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย	 โดยได้ด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

	 	 1)	ทบทวนจากเอกสาร	 ประกอบด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก	 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

ต�ารา	หนังสือประวัติที่ได้ก�าหนดไว้ในพื้นที่การวิจัย	เอกสาร	วารสาร	แผ่นพับ	และข้อมูลจากเนื้อหา

โดยศึกษาเฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วกบัความหมาย	ความส�าคัญ	บทบาท	และหน้าทีข่องภาวะผู้น�าครอบครวั

ในสงัคมไทย	หลกัธรรมท่ีส่งเสรมิภาวะการเป็นผู้น�าครอบครวั	ได้แก่	หลกัฆราวาสธรรม	4	หลกัเบญจศีล	

เบญจธรรม	หลักทิศ	6	หลักการงดเว้นอบายมุข	หลักสมชีวิธรรม	พรหมวิหาร	4	และสังคหวัตถุ	4	

และแนวทางการเป็นผู้น�าครอบครัวพุทธบูรณาการ

		 	 2)	การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ด้วยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง	 รวมทั้งสิ้น	 32	

รูป/คน	

	 5.	วิเคราะห์	สรุปและน�าเสนอผลการวิจัย	ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	จากการวิจัย

ตามล�าดับ	 ที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง	 ๆ	 จากการสัมภาษณ์พร้อมทั้งสรุปและให้ข้อเสนอแนะ

ในการท�าวิจัยต่อไป

ผลกำรวิจัย 

 หลักการของแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะและ

สังคมไทย	พบว่า	สถาบันครอบครัวในแต่ละสังคมย่อมมีค่านิยมต่างกันตามวัฒนธรรมของสังคม	เช่น	
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สังคมสมัยใหม่	 สามีและภรรยามีค่านิยมในการหาเลี้ยงครอบครัวเท่าเทียมกัน	 มีการร่วมรับผิดชอบ

กิจกรรมต่าง	ๆ	ในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน	ความส�าคัญของครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมมี

ความผูกพนัเกีย่วเนือ่งวางรากฐานการปกครองในระดับต่าง	ๆ 	ครอบครวัท�าหน้าทีป่ฐมภูมทิีส่�าคัญทีส่ดุ	

คือ	การให้ก�าเนดิเด็ก	ให้การเลีย้งดูผู้เยาว์	ให้การศึกษา	สร้างคนให้รูจั้กระเบยีบสงัคม	การเปลีย่นแปลง

สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน	 ชีวิตครอบครัวในสังคมสมัยใหม่มีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญกับปัญหา

อ่ืน	 ๆ	 อีกมาก	 ซ่ึงเช่ือแน่ว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อครอบครัวอย่างมาก	 เช่น	 พฤติกรรม

รกัร่วมเพศระหว่างชายกบัชายหรอืหญิงกบัหญิง	การว่าจ้างหญิงอ่ืนต้ังครรภ์แทน	หรอืการผลติสมาชิก

ใหม่ในหลอดแก้ว	 อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์สมัยใหม่	 รวมทั้งปัญหา

เด็กนอกสมรสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในสังคมที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและสถานบันเทิง

เริงรมย์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลให้มีการต้ังครรภ์นอกสมรสมากขึ้นและน�าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืน	 ๆ	

ผลกระทบต่อแบบแผนการด�าเนินชีวิตของครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป	จะเห็นได้ว่า	ครอบครัวไทยมี

ลักษณะหลากหลายย่ิงขึ้น	 และสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม	 การเปลี่ยนแปลง

ทีเ่กดิขึน้อาจยงัผลให้เกดิความสัน่คลอนของสถาบันครอบครวั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านโครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว	 ที่มีต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

	 หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวในสังคมไทย	 พบว่า

การเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวตามหลักฆราวาสธรรม	 4	 ผู้น�าครอบครัวควรมีสัจจะ	 มีความ

ซื่อสัตย์	ความจริงใจ	รู้จักควบคุมอารมณ์	ระงับความรู้สึกที่พอใจ	ไม่พอใจ	มีความอดทน	อดกลั้นต่อ

ความเหนื่อยยาก	 มีความเสียสละ	 ไม่เห็นแก่ตัว	 รู้จักให้อภัยกัน	 มีการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า

ครอบครวัตามหลกัเบญจศีล	เบญจธรรม	ผู้น�าครอบครวัควรให้ความส�าคัญของศีล	5	ว่าเป็นหลกัปฏิบติั

ขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติ	เบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรม	สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	การเสริม

สร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวตามหลักอบายมุข	 6	 ผู้น�าครอบครัวควรรู้ถึงอบายมุขทั้ง	 6	 ข้อว่าเป็น

ทางแห่งความเสื่อมทั้งทางกาย	 วาจา	 และทางใจ	 การเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวตามหลัก

สมชีวธิรรม	4	ตามหลกัการสมชีวธิรรมหรอืหลกัการเลอืกคู่สมรส	จะต้องยดึหลกัการทีเ่สมอเหมอืนกนั	

เพือ่ความมัน่คงในการครองเรอืนทีส่มบรูณ์ในพระพทุธศาสนา	การเสรมิสร้างความเป็นผู้น�าครอบครวั

ตามหลักพรหมวิหาร	 4	 ผู้น�าครอบครัวควรมีความรัก	 ความปรารถนาต่อบุคคลในครอบครัวด้วย

การให้ค�าแนะน�า	สัง่สอน	หรอือบรมทัง้ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานและความประพฤติทีเ่หมาะสม

และดีงาม	การเสรมิสร้างความเป็นผู้น�าครอบครวัตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ผู้น�าครอบครวัควรน�าหลกัทาน

มาพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้น�าที่มีความเสียสละ	
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	 แนวทางการเสรมิสร้างความเป็นผู้น�าครอบครวัเชิงพทุธบรูณาการของบคุลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	

จังหวัดสงขลา	พบว่า	

	 วิธีที่	 1	 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น�าครอบครัวประพฤติปฏิบัติ	 ตามแนวฆราวาสธรรม

ผู้น�าครอบครัวควรทราบถึงหลักฆราวาสธรรมทั้ง	 4	 ประการ	 เพื่อน�ามาใช้ประพฤติปฏิบัติให้ชีวิต

ครอบครัว	การที่ครอบครัวจะมีความสุขตามรูปแบบพระพุทธศาสนา	ผู้น�าต้องได้รับการชี้แนะแนวทาง

ในการที่จะอยู่ร่วมกันตามหลักฆราวาส	 4	 อันจะน�าครอบครัวไปสู่ความสุขที่แท้จริง	 ดังนั้น	 จึงควร

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น�าครอบครัวได้ทราบหลักการครองเรือน	เพื่อน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

	 วิธีที่	 2	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีล	 และ

เบญจธรรม	สามารถน�ามาเป็นเกราะ	หรือเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้	ผู้น�าครอบครัวพึง

กระท�าตนเองให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยเบญจศีล	 เบญจธรรม	 สร้างความเช่ือมั่นในตนเองว่าเส้นทาง

ด�าเนินของชีวิตมีความปลอดภัย	 ไม่ตกอยู่ในที่ต�่า	 ถึงแม้มีเหตุตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิต

หากเรามีความมั่นคงในศีลและธรรม	 ก็จะท�าให้แคล้วคลาดปลอดภัยและยังประโยชน์เพื่อความสุข

ปัจจบุนัและอนาคตทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า	และยงัเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อบตุร	บคุคลในครอบครวั	สงัคม

	 วิธีที่	 3	 การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้ปฏิบัติหน้าที่ตามทิศหก	 การเป็นผู้น�า

ครอบครัว	 หรือผู้ครองเรือนจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม	 ดังนั้น	 ต้องปรับตัว

ให้เป็นผู้มมีนษุย์สมัพนัธ์อันดี	เพราะต้องเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบับคุคลทัว่ไป	ทัง้บคุคลทีอ่ยูใ่กล้ตัวภายใน

ครอบครัว	และยังต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว	 เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล

หลายประเภท	 จึงควรรู้จักพิจารณาบุคคลที่เป็นคนดีมีศีลธรรม	 ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับคน

รอบด้าน	 ตลอดจนการท�าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง	 ๆ	 ให้ถูกต้องตามฐานะที่เปรียบเสมือนทิศ

ต่าง	ๆ	

	 วิธีที่	 4	การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้เว้นขาดจากอบายมุข	ภาวะการเป็นผู้น�า

ครอบครัว	ผู้น�าครอบครัวควรรู้ถึงอบายมุขทั้ง	6	ข้อว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทั้งทางกาย	วาจา	และ

ทางใจ	ท�าให้มีแนวทางในการน�าชีวิตของตนเองไปตามที่ปรารถนา	ช่วยพัฒนาจิตใจ	ให้มีความเข้มแข็ง	

เข้าใจสภาพของความเป็นมนุษย์และรู้ทันกิเลสกับการปรุงแต่งของจิตใจ

	 วิธีที่	5	การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตามสมชีวิธรรม	ผู้น�า

ครอบครัวต้องปรับตัวให้เข้ากันทั้ง	 4	 ประการ	 คือ	 ปัญญา	 ซึ่งถือว่า	 เป็นหลักการที่ครอบคลุมเรื่อง

ศรัทธาความเชื่อ	ความประพฤติของแนวทางการปฏิบัติศีล	ความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

	 วิธีที่	6	การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตามพรหมวิหาร	เป็น

ผู้น�าครอบครวัตามหลกัเมตตา	โดยผู้น�าครอบครวัควรมคีวามรกั	ความปรารถนาต่อบคุคลในครอบครวั
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ด้วยการให้ค�าแนะน�า	สัง่สอน	หรอือบรมทัง้ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน	ความประพฤติทีเ่หมาะสม

และดีงาม	ควรอบรมให้จิตใจมีเมตตา	ฝึกคิดแผ่จิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาออกไปให้ทั่วสรรพสิ่ง	

	 วิธีที่	 7	การสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตามสังคหวัตถุ ผู้น�า

ครอบครวัควรมกีารให้	ให้ทางโลกทางธรรมทัง้กาย	วาจา	ใจ	ด้วยความสม�า่เสมอ	หรอืมคีวามประพฤติ

เสมอต้น	 เสมอปลาย	 ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย	 ไม่เอาเปรียบ	ร่วมทุกข์

ร่วมสุข	ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหา	เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน	

องค์ควำมรู้ใหม่ที่ได้จำกกำรวิจัย

	 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ

ของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	จังหวัดสงขลา	ท�าให้สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้เป็นองค์ความรู้ใหม่

เพื่อเป็นแนวทางการเป็นผู้น�าครอบครัว	 ส่งผลให้ครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติมีความสุข

ร่มเย็น	 มั่นคง	 ยั่งยืน	 แนวทางใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 แนวทาง	

“VFDCQHB	=	GOOD	FAMILY	LEADER”	ถือได้ว่ามีคุณค่าและเป็นสิ่งส�าคัญของวิธีการเสริม

สร้างพัฒนาผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ	จังหวัดสงขลา	คือ

	 1. “V”	(Virtues	for	a	good	household	life;	Virtues	for	lay	people)	=	ฆราวาสธรรม	4

บูรณาการกับแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว	 คือ	 ผู้น�าครอบครัวควรทราบถึงหลัก

ฆราวาสธรรมทัง้	4	ประการ	เพือ่น�ามาใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวติครอบครวั	การทีค่รอบครวัจะมคีวามสขุ

ตามรูปแบบพุทธศาสนา	 ผู้น�าต้องได้รับการช้ีแนะแนวทางปฏิบัติในการที่จะอยู่ร่วมกันตามหลัก

ฆราวาสธรรม	4	อันจะน�าครอบครัวไปสู่ความสุขที่แท้จริง	ดังนั้น	จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น�า

ครอบครัวได้ทราบหลักของการครองเรือน	เพื่อน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

	 2.	“F”	(Five	Precepts;	rules	of	morality)	=	เบญจศีล	เบญจธรรม	บูรณาการกับแนวทาง

การเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว	 คือ	 วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้ประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล	และเบญจธรรม	สามารถน�ามาเป็นเกราะ	หรือเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต

อยู่ในโลกนี้	ผู้น�าครอบครัวพึงกระท�าตนเองให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยเบญจศีล	เบญจธรรม	สร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองว่า	 เส้นทางการด�าเนินชีวิตมีความปลอดภัย	 ไม่ตกอยู่ในที่ต�่า	 ถึงแม้มีเหตุตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิต	หากเรามีความมั่นคงในศีลและธรรม	ก็จะท�าให้แคล้วคลาดปลอดภัยและ

ยังประโยชน์เพื่อความสุขปัจจุบันและอนาคตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	 และยังเป็นแบบอย่างที่ดี

ต่อบุตรและบุคคลในครอบครัว
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	 3.	“D”	(Directions;	quarters)	=	ทิศ	6	บูรณาการกับแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า

ครอบครัว	 คือ	 วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวให้ปฏิบัติหน้าที่ตามทิศหก	 การเป็นผู้น�า

ครอบครัว	หรือผู้ครองเรือนจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคมนั้น	ดังนั้น	ต้องปรับตัว

ให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี	 เพราะการต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป	 ทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว

ภายในครอบครัว	 ทั้งยังต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว	 เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับ

บุคคลหลายประเภท	 จึงควรรู้จักพิจารณาบุคคลที่เป็นคนดีมีศีลธรรม	 ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม

กับคนรอบด้าน	ตลอดจนการท�าหน้าที่กับบุคคลต่าง	ๆ	ให้ถูกต้องตามฐานะที่เปรียบเสมือนทิศต่าง	ๆ	

	 4.	“C”	(Causes	of	ruin;	ways	of	squandering	wealth)	=	อบายมุข	6	บูรณาการกับ

แนวทางการเสรมิสร้างความเป็นผู้น�าครอบครวั	คือ	วธิกีารสนบัสนนุและส่งเสรมิผู้น�าครอบครวัให้เว้น

ขาดจากอบายมุข	ภาวะการเป็นผู้น�าครอบครัวผู้น�าครอบครัวควรรู้ถึงอบายมุขทั้ง	6	ข้อว่าเป็นทางแห่ง

ความเสื่อมทั้งทางกาย	วาจา	และทางใจ	หลักพุทธธรรมข้อนี้ชี้ให้เห็นความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	

ครอบครัว	 และสังคม	 ถ้าได้ยึดติดอบายมุขเหล่านี้	 จะท�าให้ร่างกายทรุดโทรม	 ทรัพย์สินหมดไปโดย

เปล่าประโยชน์	 เกิดบาปขึ้นกับตนเอง	 เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของบุคคลในครอบครัว	 อยู่ในสังคมไม่ได้

ไม่มใีครคบหาสมาคมด้วย	เมือ่ผู้น�าครอบครวัได้ศึกษาหลกัพทุธธรรมค�าสอนเก่ียวกับอบายมขุ	6	แล้ว	

จะท�าให้มีแนวทางในการน�าชีวิตของตนเองไปตามที่ปรารถนา	 ช่วยพัฒนาจิตใจ	 ให้มีความเข้มแข็ง

เข้าใจสภาพของความเป็นมนุษย์และรู้ทันกับการปรุงแต่งของจิตใจ

	 5.	“Q”	(Qualities	which	make	a	couple	well	matched)	=	สมชีวิธรรม	4	บูรณาการ

กับแนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว	คือ	วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวใน

การประพฤติปฏิบติัตามสมชีวธิรรม	หลกัสมชีวธิรรมผู้น�าครอบครวัต้องปรบัตัวให้เข้ากนัทัง้	4	ประการ	

คือ	 ปัญญา	 ซ่ึงถือว่าเป็นหลักการที่ครอบคลุมเรื่องศรัทธาความเช่ือ	 ความประพฤติของแนวทาง

การปฏิบัติศีล	ความเสียสละเอื้อเฟี้อเผื่อแผ่	 โดยให้ความหมายของคู่สมรสควรจะมีปัญญาเท่าเทียม

กัน	 โดยมองถึงระดับการศึกษาที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันของคู่สมรสด้วย	 ตลอดจนการรู้จัก

ปรับตัวปรับความคิดเข้าหากัน	เป็นที่ปรึกษาของกันและกัน	กล่าวได้ว่า	ปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้

ทุกสถานการณ์	 เป็นก�าลังส�าคัญในการประคับประคองชีวิตคู่สมรสให้เกิดความมั่นคง	 นอกจากนั้น

ยงัเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถจัดระเบยีบชีวติให้คู่สมรสเข้าใจถึงการใช้ชีวติอยู่ร่วมกัน	ตามหลกัการเลอืก

คู่ในทัศนะของพระพุทธศาสนา	โดยประสงค์ให้คู่สมรสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาชีวิตของคู่สมรส

ให้เข้าถึงคุณค่า	ตามหลักสมชีวิธรรมหรือหลักการเลือกคู่สมรส	จะต้องยึดหลักการที่เสมอเหมือนกัน	

เพื่อความมั่นคงในการครองเรือนที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา

	 6.	“H”	(Holy	abiding;	sublime	states	of	mind)	=	พรหมวิหาร	4	บูรณาการกับแนวทาง

การเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัว	 คือ	 วิธีการและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติ
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ตามพรหมวิหาร	เป็นผู้น�าครอบครวัตามหลกัเมตตา	โดยผู้น�าครอบครวัควรมคีวามรกั	ความปรารถนาดี

ต่อบุคคลในครอบครัวด้วยการให้ค�าแนะน�า	 สั่งสอน	 หรืออบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

และความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม	 ควรอบรมให้มีในจิตใจด้วยวิธีคิดแผ่ใจประกอบด้วยเมตตา	

ออกไปให้บุคคลและสัตว์ทั้งหลาย	 โดยเจาะจง	 และโดยไม่เจาะจง	 คือ	 โดยทั่วไป	 เมื่อฝึกจิตคิดอยู่

บ่อย	 ๆ	 จิตใจก็จะอยู่กับธรรมเหล่านี้พอบ่อยเข้ามีความรู้สึกชอบใจ	 ก็จะกลายเป็นอัธยาศัยที่เกิดขึ้น

ใหม่	 ท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นความสุขปิติภายในจิตใจมากขึ้น	 การครองชีวิตคู่ต้องอาศัยหลักธรรมที่

ท�าให้ชีวิตคู่นั้นมีความมั่นคง	คู่ครองที่ดีจะต้องมีความคิดเห็นที่ตรงกัน	เชื่อหรือมีศรัทธาเคารพนับถือ

ศาสนาเดียวกัน	มีความประพฤติปฏิบัติในหลักการเดียวกันบนพื้นฐานของศีลธรรมที่สอดคล้องไปกัน

ได้	แล้วยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ใจกว้าง	เสียสละที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และที่ส�าคัญมีความ

เข้าใจในเหตุผล	 สามารถพูดคุยกันด้วยปัญญาที่เสมอกัน	 อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	

และจะส่งผลให้ครอบครัวมีแต่ความสุข

	 7.	“B”	(Bases	of	sympathy;	acts	of	doing	favors;	principles	of	service;	virtues	

making	for	group	integration	and	leadership)	=	สงัคหวัตถ	ุ4	บรูณาการกบัแนวทางการเสรมิสร้าง

ความเป็นผู้น�าครอบครัว	 คือ	 วิธีการสนับสนุนและส่งเสริมผู้น�าครอบครัวในการประพฤติปฏิบัติตาม

สังคหวัตถุ ผู้น�าครอบครัวควรมีการให้ในทางโลกทางธรรม	ให้อภัยทั้งกาย	วาจา	ใจ	อย่างสม�่าเสมอ	

หรือมีความประพฤติเสมอต้น	เสมอปลาย	ให้ความเสมอภาค	ปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย	ไม่

เอาเปรียบ	ร่วมทุกข์ร่วมสุข	ร่วมรับรู้	ร่วมแก้ไขปัญหา	เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน	คุณธรรมข้อนี้

จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล	 รวมทั้ง	 ยังเป็นการสร้างความนิยม	 และไว้วางใจให้แก่

ผู้อ่ืนอีกด้วย	 หลักธรรมอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและยังมีหน้าที่ประจ�าติดตัวกันมาต้ังแต่เกิดแล้ว

ขณะที่ยังเป็นเด็กก็มีหน้าที่ไม่มาก	 ครั้นเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว	 เป็นหน้าที่ประจ�า	

ไม่รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพซึ่งมีอยู่มากมาย	ค�าว่า	“หน้าที่	”	คืออะไร	หน้าที่	หมายถึง	

กิจที่จะต้องรับผิดชอบ	เช่น	พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี	ส่วนลูกก็มีหน้าที่ต้อง

ประพฤติปฏิบติัตามค�าสัง่สอนของพ่อแม่	ครัน้ลกูเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมหีน้าทีเ่ลีย้งดูพ่อแม่ทีช่รา	

เป็นการตอบแทน	ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหน้าที่ฝึกฝนอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี	ให้มีศิลปวิทยา

เป็นอาชีพติดตัว	 ส่วนศิษย์ก็ต้องมีหน้าที่รับการฝึกฝนอบรมและการสอนศิลปวิทยาจากครูด้วยความ

ตั้งใจใฝ่เรียน	ในขณะเดียวกัน	ก็ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์	ปรนนิบัติดูแลรับใช้	

พร้อมให้การบริการท่านตามสมควร

	 จากที่กล่าวมานี้	ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็น	“VFDCQHB	=	GOOD	FAMILY	LEADER”

ได้ดังนี้
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	 “V”	(Virtues	for	a	good	household	life;	Virtues	for	lay	people)	=	ฆราวาสธรรม	4

	 “F”	(Five	Precepts;	rules	of	morality)	=	เบญจศีล	เบญจธรรม	

	 “D”	(Directions;	quarters)	=	ทิศ	6

	 “C”	(Causes	of	ruin;	ways	of	squandering	wealth)	=	อบายมุข	6

	 “Q”	(Qualities	which	make	a	couple	well	matched)	=	สมชีวิธรรม	4

	 “H”	(Holy	abiding;	sublime	states	of	mind)	=	พรหมวิหาร	4

	 “B”	(Bases	of	sympathy;	acts	of	doing	favors;	principles	of	service;	virtues	making	

for	group	integration	and	leadership)	=	สังคหวัตถุ	4

แนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น�ำครอบครัวเชิงพุทธบูรณำกำร

	 แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการตามหลักธรรมพระพุทธ-

ศาสนา	ถ้าปฏิบัติตามหลักธรรม	7	ข้อ	แล้วเกิดปัญญาในระดับจริยธรรม	วัฒนธรรม	จิตวิทยา	หรือ

ปรัชญา	ปัญญาที่เกิดขึ้นยังไม่ตรงตามความประสงค์	ปัญญายังเกิดไม่มาก	จิตใจอ่อนแอ	มีความเป็น

อยู่ไปตามกระแสของโลก	ตามความเจริญตามแรงของโลกวัตถุ	บุคคล	ครอบครัว	หรือสังคม	ปัญญา

ในระดับนี้ก็สามารถดับทุกข์ได้ประมาณ	20	%	

	 แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการตามหลักธรรมพระพุทธ-

ศาสนา	ถ้าปฏิบติัตามหลกัธรรม	7	ข้อ	แล้วเกดิปัญญาในระดับศีลธรรม	รูเ้ข้าใจถงึโทษของความรนุแรง	

ความเมตตากรณุา	ความไม่เบยีดเบยีนทรพัย์สนิ	การหาทรพัย์สนิมาอย่างถกูต้อง	การไม่นอกใจคู่ครอง	

การรกัเดียวใจเดียว	การระวงัเรือ่งการพดูการเจรจา	การมสีจัจะ	การไม่ท�าร้ายร่างกายด้วยการกินหรอืด่ืม

ของมนึเมา	การมสีติรูตั้วทกุที	่รูส้กึตัวตลอดเวลา	ปัญญาในระดับน้ีก็สามารถดับทกุข์ได้ประมาณ	40	%	

	 แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการตามหลักธรรมพระพุทธ

ศาสนา	ถ้าปฏิบติัตามหลกัธรรม	7	ข้อ	แล้วเกดิปัญญาในระดับเหน็สจัธรรม	คือ	รูถึ้งความจรงิทีล่ะเอียด	

ลึกซึ้งนอกเหนือไปกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะเห็นได้	ส่วนนี้ก็ได้แก่	ความรู้เรื่องความว่างของสรรพสิ่ง

ทั้งปวง	หรือสุญญากาศ	เรื่องความไม่เที่ยง	อนิจจัง	ความเป็นทุกข์	ทุกขัง	ความไม่ใช่ตัวตน	อนัตตา	

หรอืเรือ่งการเปิดเผยว่าทกุข์เป็นอย่างไร	เหตุให้เกดิทกุข์เป็นอย่างไร	การดับสนทิของทกุข์เป็นอย่างไร	

และวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไร	 ในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได	้

หรืออริยสัจ	ปัญญาในระดับนี้ก็สามารถดับทุกข์ได้ประมาณ	80	%

	 แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้น�าครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการตามหลักธรรมพระพุทธ

ศาสนา	ถ้าปฏิบติัตามหลกัธรรม	7	ข้อ	แล้วเกดิปัญญาในมองเหน็พระพทุธศาสนา	เหน็ถงึความเป็นธรรมชาติ

ที่แท้จริง	คือ	ส่วนที่เป็นตัวระเบียบ	และวิธีปฏิบัติ	 ได้แก่	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	กระทั่งผลที่เกิดขึ้นคือ
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ปัญญาที่แข็งแรง	เข้าใจปัญหาและเข้าถึงทุกข์	หลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์	ปัญญาที่รู้เห็นเข้าใจ

ความหลดุพ้น	เกดิจากการมุง่มัน่เพยีรปฏิบติัเท่านัน้	เมือ่ถึงระดับหน่ึงจะหลดุพ้นไปจากความทกุข์ได้จรงิ	

นี้เรียกว่า	พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา	คือ	ระดับปัญญาที่แจ่มแจ้ง	กระจ่างส�าหรับผู้ที่บรรลุ

ธรรมแล้ว	 เช่น	 พระอรหันต์	 เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเอง	 ไม่ต้องค�านึง

ค�านวณตามเหตุผล	ปัญญาในระดับนี้ก็สามารถดับทุกข์ได้	100	%

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

	 1.	ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรมให้แก่ผู้น�าครอบครัว	 เพื่อ

กระตุ้น	ปลุกจิตส�านึก	เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และการเป็นผู้น�าหรือผู้ปกครองที่ดี	

	 2.	จัดท�าเป็นคู่มือของผู้น�าครอบครัว	และบรรจุหลักธรรมที่ส�าคัญส�าหรับผู้น�าหรือผู้ปกครอง

ที่ดี

	 3.	จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมของผู้น�าครอบครัวตามแนว

พระพุทธศาสนา

	 4.	ควรมกีารประกาศยกย่องชมเชยหรอืมอบรางวัลให้แก่ผู้น�าครอบครวัทีป่ระสบความส�าเรจ็

ในชีวิตครอบครัว	

	 5.	ควรส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนา	อบรมผู้น�าครอบครัว	ด้านคุณธรรม	จริยธรรมให้แก่ผู้น�า

ครอบครัว

	 6.	ควรส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนา	อบรมผู้น�าครอบครัว	ด้านกายใจ	วิปัสสนากรรมฐาน	สติ

ปัฏฐาน	4	ให้แก่ผู้น�าครอบครัว
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