
 
 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

หลกัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 

 4.1  หลกัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 5 ประเภทของขงจือ้ 
 4.2  หลกัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตามแนวพุทธ  
  4.2.1 หลกัการเป็นบิดามารดาและบุตรธิดาท่ีดี 
  4.2.2 หลกัการเป็นครูอาจารยแ์ละศิษยท่ี์ดี 
  4.2.3 หลกัการเป็นสามีและภรรยาท่ีดี 
  4.2.4 หลกัการเป็นมิตรสหายท่ีดี 
  4.2.5 หลกัการเป็นนายจา้งและลูกจา้งท่ีดี 
  4.2.6 หลกัการเป็นพระสงฆ(์ผูน้ าศาสนา)และอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาบอกหลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงามตามหลกัทิศ  6  ได ้
2. เพื่อใหน้กัศึกษาบอกปัญหาท่ีเกิดจากการท าหนา้ท่ีไม่สมบูรณ์ของบุคคลตามหลกัทิศหก

ได ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาเสนอแนวทางแกปั้ญหาท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ไม่สมบูรณ์ตามหลกัทิศ 6 

ได ้
4. เพื่อให้นกัศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตตาม

หลกัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวติท่ีดีงาม 
 5.   เพื่อใหน้กัศึกษาแสดงบทบาทสมมติหรือละครจากหลกัทิศ 6  ได ้
 6. เพื่อใหน้กัศึกษาเสนอแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมเพื่อการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามตามหลกัทิศ  6  ได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

 1. วธีิสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบบรรยายประกอบส่ือ เร่ิมจากการเสนอปัญหาหรือตั้งค  าถามเพื่อ
น าเขา้สู่การบรรยาย มีการตั้งค  าถาม ตอบค าถามระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  
  1.2 วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มอภิปรายในประเด็นส าคญัเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกนั 
  1.3 วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติหรือละคร มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นเตรียมการ        
2) ขั้นแสดง 3) ขั้นวเิคราะห์และอภิปราย 4) ขั้นแสดงเพิ่มเติม และ 5) ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป 
 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
   2.1.1 ตวัแทนนกัศึกษาเช็คช่ือและตรวจสอบวนิยัในชั้นเรียน 
   2.1.2 อาจารยใ์หน้กัศึกษานัง่สมาธิตามวิดีโอสั้นการน านัง่สมาธิของดร.อาจอง 
ชุมสายฯ และบนัทึกผลการนัง่สมาธิในแบบบนัทึก 
   2.1.3 ระหว่างบนัทึกผลการนัง่สมาธิฟังเพลงประจ ารายวิชาคือ วีดิทศัน์สั้ นเพลง  
สายลมแห่งจริยธรรม เพลงคนคน้คน เพลงแผเ่มตตา เพลงความสุขเล็ก ๆ  เพลงสบายๆ คร้ังละหน่ึงเพลง 
  2.2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
   2.2.1  อาจารยใ์หน้กัศึกษาชมภาพแผนท่ีความคิดเก่ียวกบัทิศ  6 
   2.2.2  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาชมวิดีโอสั้นเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัตวั
นกัศึกษาโดยมีวดิีทศัน์สั้นเร่ือง 1) เพลงรางวลัของครู 2) ความรักของพ่อ 3) ข่าวลูกทรพีตบหนา้แม่ไถ
เงินไปแชทหนุ่ม 4) พระเล้ียงแม่ และสนทนาแลกเปล่ียนความคิดกบันกัศึกษา 
   2.2.3  อาจารยแ์จง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  2.3  ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
   2.3.1 ขั้นเตรียมการ 
    2.3.1.1 อาจารยแ์บ่งนกัศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม ตามความสมคัรใจตั้งแต่ตอน
เปิดภาคเรียน 
    2.3.1.2 อาจารยแ์บ่งเน้ือหาออกเป็น 6 เร่ืองตามหลกัทิศ 6 ให้แต่ละกลุ่มจบั
ฉลากแบ่งเน้ือหาดงัน้ี   
     กลุ่มท่ี 1  หลกัการเป็นบิดามารดากบับุตรธิดาท่ีดี 
     กลุ่มท่ี 2  หลกัการเป็นครูอาจารยก์บัศิษยท่ี์ดี 
     กลุ่มท่ี 3  หลกัการเป็นสามีภรรยาท่ีดี 
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     กลุ่มท่ี 4  หลกัการเป็นมิตรสหายท่ีดี 
     กลุ่มท่ี 5  หลกัการเป็นนายจา้งลูกจา้งท่ีดี 
     กลุ่มท่ี 6  หลกัการเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
    2.3.1.3 อาจารยใ์ห้นกัศึกษาไปศึกษาเน้ือหาและเขียนบทบาทสมมิติหรือ
บทละครท่ีสะทอ้นความคิดทั้งดา้นบวกและดา้นลบของการปฏิบติัตนตามหลกัทิศ 6 ตามเน้ือหาท่ีจบั
ฉลากได ้และซอ้มแสดงละครไวล่้วงหนา้ โดยมีอาจารยติ์ดตามความกา้วหนา้ตามล าดบัจนพร้อมท่ีจะ
แสดง 
   2.3.2  ขั้นแสดง 
    2.3.2.1 อาจารยใ์หแ้ต่ละกลุ่มจบัฉลากเรียงล าดบัการแสดงของแต่ละกลุ่ม 
    2.3.2.2 เร่ิมแสดงตามก าหนดเวลา โดยมีนักศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ เป็นผูช้ม        
ผูส้ังเกตการณ์ อภิปราย วเิคราะห์และประเมิน การแสดงตามแบบสังเกตท่ีอาจารยแ์จกให ้
   2.3.3  ขั้นวเิคราะห์และอภิปรายผล 
    2.3.3.1 เม่ือแต่ละกลุ่มแสดงจบให้แสดงเหตุผลของการแสดงบทละคร 
และใหผู้ช้มวพิากษว์จิารณ์แสดงความคิดเห็นในประเด็นส าคญั 
    2.3.3.2 นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลจากการวิเคราะห์ตามแบบ
สังเกตการณ์ 
    2.3.3.3 แต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มต่อชั้นเรียน 
   2.3.4 ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์และสรุป 
    2.3.4.1 อาจารยใ์หน้กัศึกษาอภิปรายหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบั
การปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัทิศ 6 และการปฏิบติัตนท่ีผดิพลาดจากหลกัทิศ 6 ตามใบงานท่ี 1 
    2.3.4.2 อาจารยใ์ห้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปผลดีและผลเสียจากการปฏิบติั
ถูกตอ้งและปฏิบติัผิดพลาดจากหลกัทิศ 6  พร้อมทั้งเสนอหลกัธรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีตามหลกั
ทิศ 6 
  2.4 ขั้นสรุป 
  อาจารยส์รุปเน้ือหาหลกัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยการสรุปตาม
แผนท่ีความคิด (Mind Map) และให้นกัศึกษาชมวิดีโอสั้นรายการครอบครัวเดียวกนัตอน บ่มพลงัเพื่อ
พอ่ปีท่ี 3 บนัทึกความรู้สึกจากการชมลงในสมุดบนัทึกการเรียนรู้ 
 2.5 ฝึกทกัษะชีวติประจ าบท 
   อาจารยใ์หน้กัศึกษาท าแบบฝึกทกัษะชีวิตในแต่ละสัปดาห์โดยท าท่ีบา้นพกัของ
นกัศึกษาตามใบงานการฝึกทกัษะชีวิตท่ี 1 รับผิดชอบดีมีคุณจริง และใบงานแบบฝึกทกัษะชีวิตท่ี 2 
ความรู้คู่คุณธรรมท าโลกสดใส  
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาจริยธรรมและทกัษะชีวติ 
 2.   วดีีทศัน์สั้นประกอบการนัง่สมาธิเร่ือง 1) น านัง่สมาธิของดร.อาจอง ชุมสาย ฯ 2) เพลงสาย
ลมแห่งจริยธรรม  3) เพลงคนคน้คน 4) เพลงแผเ่มตตา 5) เพลงความสุขเล็ก ๆ  และ 6) เพลงสบาย สบาย 
 3.  วีดิทศัน์สั้ นเร่ือง 1) เพลงรางวลัของครู 2) โฆษณาไทยประกนัชีวิตชุดความรักของ
พ่อ      3) ข่าวลูกทรพีตบหน้าแม่ไถเงินไปแชทหนุ่ม 4) พระเล้ียงแม่ 5) รายการครอบครัวเดียวกนั 
ตอนบ่มพลงัเพื่อพอ่ ปีท่ี 3 ออกอากาศวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2556 
 4.  พาวเวอร์พอยตส์รุปเน้ือหาท่ี 4 
 5.  ใบงานท่ี 1 อภิปรายกลุ่ม 
 6.  บทละคร 
 7.  ใบงานการฝึกทกัษะชีวติท่ี 1 รับผดิชอบดีมีคุณจริง 
  ใบงานแบบฝึกทกัษะชีวติท่ี 2 ความรู้คู่คุณธรรมท าโลกสดใส 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 2.  ใบงานและการประเมินผลใบงาน 
  3.  ใบสังเกตกิจกรรมกลุ่มและการประเมินผลการแสดง 
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บทที ่4 

หลกัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติทีด่งีาม 

  
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การอยูร่่วมกนัในสังคมนั้นมนุษยมี์

หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนัตามบทบาทต่าง ๆ ความเป็นมนุษยจ์ะมีคุณค่าท่ีแทจ้ริงก็ต่อเม่ือทุกคนท า
หนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การด าเนินชีวิตท่ีดีงามเพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมนั้นมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัจริยธรรมเป็นฐาน หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสังคม
ปรากฏอยูใ่นค าสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 5 ประเภทของขงจ้ือ และหลกัค าสอนเร่ืองทิศ 6 
ในพุทธศาสนา หลกัค าสอนทั้งสองมีความคลา้ยคลึงกนัเพราะเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีมุ่งให้ปฏิบติัหน้าท่ีต่อ
บุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัตนให้ถูกตอ้งตามฐานะ  ซ่ึงในท่ีน้ีไดก้ าหนดให้เป็นหลกัการท่ีน าไปสู่ความเป็น
คนดีในบทบาทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั ได้แก่หลกัการเป็นบิดามารดากบับุตรธิดาท่ีดี หลกัการเป็นครู
อาจารยแ์ละศิษยท่ี์ดี หลกัการเป็นสามีและภรรยาท่ีดี หลกัการเป็นมิตรสหายท่ีดี หลกัการเป็นนายจา้ง
และลูกจา้งท่ีดี หลกัการเป็นพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี  นอกจากน้ียงัได้น าหลกัจริยธรรมท่ี
ส าคญัต่อการพฒันาตนในดา้นท่ีเก่ียวกบับทบาทต่าง ๆ มาประกอบไวด้้วยเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัตนใหมี้ชีวติท่ีดีงามและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  หลกัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 5 ประเภทของขงจือ้ 
  

 ขงจ้ือมีความเห็นวา่ความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็เพราะคนไม่ท าหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ เช่น บิดามารดาไม่
เล้ียงดูบุตรธิดาใหดี้ บุตรธิดาก็ไม่มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา สามีภรรยาต่างนอกใจกนัเป็นตน้ ผลก็คือความ
เดือดร้อนต่าง ๆ  ก็มาตกแก่สังคม    (ฟ้ืน  ดอกบวั, 2532, หน้า 67) แต่หากมนุษยทุ์กคนท าหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์
ปัญหา ต่าง ๆ  ของสังคมก็จะหมดไป ขงจ้ือไดจ้ดัความสัมพนัธ์และหลกัจริยธรรมเพื่อการปฏิบติัต่อกนัของบุคคล 5 
ประเภทไวด้งัน้ี 1) ผูป้กครองกบัผูอ้ยูใ่ตป้กครอง 2) บิดามารดากบับุตรธิดา  3) สามีกบัภรรยา 4) พี่กบันอ้ง และ5) เพื่อน
กบัเพื่อน จินดา  จนัแกว้  และคณะ (อา้งถึงใน ภทัรพร  สิริกาญจน  และคณะ, 2540, หน้า 126 - 127) ได้อธิบายถึง
ความสัมพนัธ์และหลกัจริยธรรมเพื่อการปฏิบติัต่อกนัทั้ง 5 ประเภทของขงจ้ือไว ้ดงัน้ี 
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 4.1.1  ความสัมพนัธ์ประเภททีห่น่ึง  
  

  ควรประกอบดว้ยเมตตา ความสุจริตและความภกัดี กล่าวคือ กษตัริยแ์ละรัฐบาลควร
ปฏิบติัต่อขนุนางและประชาชนดว้ยความเมตตาและความซ่ือสัตยสุ์จริต ขุนนางและประชาชนก็ควรมี
ความจงรักภกัดีต่อกษตัริยแ์ละรัฐบาล 
 

 4.1.2  ความสัมพนัธ์ประเภททีส่อง  
 

  ควรใชค้วามเมตตาและความกตญัญูกตเวที กล่าวคือ บิดามารดาพึงเมตตาต่อบุตรธิดา 
ในขณะท่ีบุตรธิดาก็ตอ้งมีความกตญัญูกตเวที รู้จกัตอบแทนพระคุณของบิดามารดา 
 

 4.1.3  ความสัมพนัธ์ประเภททีส่าม 
 

   ควรประกอบด้วยความรัก ความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน 
หมายความวา่ สามีภรรยาพึงมีความรักดว้ยความซ่ือตรงต่อกนั ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะสามีหรือภรรยา
อยา่งถูกตอ้ง 
 

 4.1.4  ความสัมพนัธ์ประเภททีส่ี่  
 

  ควรประกอบดว้ยความสามคัคีและความเคารพ หมายความวา่ ญาติพี่นอ้งควรรักใคร่
สามคัคีปรองดองกนั ผูมี้อาวุโสน้อยกวา่ควรให้ความเคารพย  าเกรงผูอ้าวุโสมากกว่า ส่วนผูมี้อาวุโส
มากกวา่ก็ใหเ้กียรติผูมี้อาวโุสนอ้ยกวา่ 
 

 4.1.5  ความสัมพนัธ์ประเภทที่ห้า  
 

  ควรประกอบดว้ยความจริงใจ หมายความวา่ เพื่อนควรมีความรักและปรารถนาดีอยา่ง
จริงใจต่อเพื่อน ต่างฝ่ายต่างตอ้งท าตวัใหน่้าเช่ือถือ 
 กล่าวโดยสรุปหลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้งห้าประเภทของขงจ้ือมุ่งสอนให้บุคคลด าเนิน
ชีวติของตนใหดี้งามโดยการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์และยึดมัน่ในคุณธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
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4.2  หลกัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตามแนวพทุธ 
  

 พุทธศาสนาอธิบายหลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนัตามฐานะต่าง 
ๆทางสังคมดุจดงัทิศทั้ง 6 ท่ีอยู่รอบตวัโดยมีตวัเราเป็นศูนยก์ลาง ทิศทั้ง 6 มีดงัน้ี คือ ทิศเบ้ืองหน้า      
ทิศเบ้ืองหลงั ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบ้ืองซา้ย ทิศ เบ้ืองบนและทิศเบ้ืองล่าง หลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัน้ี
เรียกตามหลกัธรรมในพุทธศาสนาว่า “ทิศ 6”  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลประเภทต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ดว้ยทางสังคมในฐานะต่าง ๆ เหมือนทิศทั้ง 6 ท่ีอยูร่อบตวัเรานั้น มีดงัน้ี 1) บิดา
มารดามีความสัมพนัธ์ต่อบุตรธิดาเป็นเหมือนทิศเบ้ืองหน้า 2) ภรรยามีความสัมพนัธ์ต่อสามีเป็น
เหมือนทิศเบ้ืองหลัง 3) ครูอาจารย์มีความสัมพนัธ์ต่อลูกศิษย์เป็นเหมือนทิศเบ้ืองขวา 4) เพื่อนมี
ความสัมพนัธ์ต่อเพื่อนเป็นเหมือนทิศเบ้ืองซ้าย 5) พระภิกษุสงฆ์หรือผูน้ าศาสนามีความสัมพนัธ์ต่อ
ฆราวาสเป็นเหมือนทิศเบ้ืองบน และ6) ลูกน้องมีความสัมพนัธ์ต่อนายจา้งเป็นเหมือนทิศเบ้ืองล่าง 
(อภิญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, หน้า 92) ความสัมพนัธ์ของบุคคลทั้ง 6 กลุ่มและหลกัปฏิบติัต่อกนัเพื่อ
ชีวติท่ีดีงามมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 4.2.1 หลกัการเป็นบิดามารดาและบุตรธิดาทีด่ี 
 

  บิดามารดา เป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองหน้าหรือปุรัตถิมทิศ ได้แก่ ทิศตะวนัออก 
เพราะเป็นผูมี้อุปการะของบุตรธิดามาก่อน ย่อมมีหน้าท่ีในการสงเคราะห์บุตรธิดาให้ดีงามและใน
ฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ล้ียงดูและเมตตากรุณาต่อบุตรธิดามาก่อน บุตรธิดาท่ีดีจึงตอ้งแสดงความกตญัญูต่อ
บิดามารดา  โดยท่ีบุคคลทั้ง 2 สถานะนั้นจะตอ้งปฏิบติัต่อกนั ดงัตารางท่ี 4.1   
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงหนา้ท่ีของบิดามารดาและบุตรธิดา 
หน้าที่ของบิดา-มารดาพงึมีต่อบุตรธิดา หน้าที่ของบุตรธิดาพงึมีต่อบิดา-มารดา 

1.หา้มปรามจากความชัว่ 
2.ใหต้ั้งอยูใ่นความดี 
3.ใหศึ้กษาศิลปวทิยา 
4.หาคู่ครองท่ีสมควรให้ 
5.มอบทรัพยส์มบติัใหใ้นโอกาสอนัสมควร 
  

1.ท่านเล้ียงเรามาแลว้ ตอ้งเล้ียงท่านตอบแทน 
2. ท ากิจธุระของท่าน 
3. ด ารงรักษาวงศส์กุล ให้คงอยูแ่ละไม่เส่ือม
เสียหาย 
4. ปฏิบติัตนเป็นคนดี เป็นผูส้มควรรับมรดก 
5. เม่ือท่านล่วงลบั ท าบุญอุทิศให ้

 

   จากหลกัปฏิบติัในตารางน้ี มีค  าอธิบายท่ีเป็นแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัในชีวิต
ตามสถานะหรือบทบาทของตนและมีหลกัท่ีส่งเสริมการเป็นบิดามารดาและบุตรธิดาท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
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   4.2.1.1  การเป็นบิดามารดาที่ดี  บิดามารดาหรือพ่อแม่ไดช่ื้อวา่ เป็นพรหม เป็นครูคน
แรก เป็นบุคคลท่ีควรเคารพบูชาหรือเป็นพระอรหันต์ของลูก  การด าเนินชีวิตท่ีดีงามตามฐานะของ
บิดามารดานอกจากการเป็นผูใ้ห้ก าเนิด เล้ียงดูและดูแลให้บุตรธิดามีความเจริญเติบโตสมบูรณ์
ทางดา้นร่างกายแลว้ โดยสาระส าคญัยงัจะตอ้งสั่งสอนและส่งเสริมใหบุ้ตรธิดาประสบความส าเร็จใน
ชีวติดว้ย    ผูเ้ป็นบิดามารดาจึงถือเป็นบุคคลส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นฐานรากส าคญัในการสร้างคนให้
เป็นคนดีของสังคม ด้วยเหตุน้ี จึงจะต้องตระหนักในหน้าท่ีของตนโดยอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังน้ี 
(เดือน  ค าดี, 2534, หนา้ 165) 

   1) การหา้มปรามจากความชัว่  บิดามารดาจะตอ้งไม่เพิกเฉยต่อการคิด พูดและท า
ท่ีไม่ดีของลูก ตอ้งเอาใจใส่ดูแลการคิด พูดและท าของลูกอยา่งใกลชิ้ด เพื่อสั่งสอนไม่ให้ลูกกระท าใน
ส่ิงท่ีผิดต่าง ๆ เพราะธรรมชาติของคนเรา เม่ือกระท าผิดในส่ิงใด หากไม่มีใครห้ามปรามก็อาจจะ
กระท าจนเคยชินและติดเป็นนิสัยท่ีไม่ดีได ้

   2) การสอนให้ตั้งอยูใ่นความดี หมายถึง การพยายามสอนแนวทางท่ีดีงามให้แก่
ลูก ช้ีทางถูก ปลูกความดีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อบ่มเพาะใหลู้กเป็นคนดี คือ มีจิตใจดี คิดดี พูดดีและท าดี 
ตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและหลกัปฏิบติัท่ีดีงามต่าง ๆ  

   3) การส่งเสริมใหศึ้กษาศิลปวทิยา คือ ส่งเสริมให้ไดศึ้กษาเล่าเรียนตามล าดบัขั้น 
รวมทั้งส่งเสริมทกัษะต่าง ๆ ท่ีลูกสนใจ หากเป็นไปในทางท่ีดีงามก็ไม่ควรปิดกั้น เวน้ไวแ้ต่เป็นส่ิงท่ี
ไดพ้ิจารณาโดยแยบคายแล้วว่าไม่ควร เพราะไม่ดี ไม่ปลอดภยัหรือไม่เหมาะสมดว้ยประการทั้งปวง  
การส่งเสริมนั้นอาจท าไดท้ั้งดา้นทุนทรัพย ์โอกาส ก าลงัใจและค าแนะน าในคราวท่ีลูกประสบปัญหา
ต่าง ๆ ในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 

   4) การหาคู่ครองท่ีสมควรให ้บิดามารดาทุกคนยอ่มหวงัให้ลูกมีชีวิตท่ีมีความสุข 
หากจะมีครอบครัวหรือมีคู่ครองก็ย่อมมุ่งหมายให้ลูกมีคู่ครองท่ีดีและเหมาะสม จึงจะต้องคอย
สอดส่องดูแล รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกมีคู่ครองท่ีดี แมใ้นยุคปัจจุบนัเม่ือโครงสร้างทางสังคมเปล่ียนไป
จากดั้งเดิม ช่องวา่งภายในครอบครัวมีมากข้ึนจนยากท่ีจะจดัการดูแลในเร่ืองคู่ครองให้ลูกได ้แต่บิดา
มารดาก็จ  าเป็นจะตอ้งสั่งสอนให้ลูกมีหลกัคิดในการเลือกคู่ครอง รวมทั้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งการ
ครองคู่ท่ีดีใหเ้ห็น เพื่อลูกจะไดต้ดัสินใจเลือกคู่ครองท่ีดีได ้

   5) การมอบสมบติัให้ในโอกาสอนัสมควร เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสม คือ เวลาท่ี
ลูกมีครอบครัวแลว้ เร่ิมตน้ท่ีจะสร้างหลกัฐานความมัน่คงให้ครอบครัว เป็นช่วงเวลาท่ีบิดามารดาควร
จดัแจง แบ่งปันทรัพยส์มบติัเท่าท่ีมีเพื่อส่งเสริมให้ลูกสามารถตั้งตวัไดเ้พื่อจะไดส้ร้างฐานะให้มีความ
มัน่คงยิง่ข้ึนไดด้ว้ยตนเอง เพราะจะปล่อยให้ลูกพึ่งพาแต่ล าพงับิดามารดาตลอดไปนั้นยอ่มเป็นการไม่
สมควร  
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  โดยสรุปสาระส าคญัของการเป็นบิดามารดาท่ีดี คือ ตอ้งตระหนกัในฐานะท่ีส าคญั 
คือ การเป็นพรหม เป็นครู เป็นพระอรหันต์ของลูกและพยายามท าหน้าท่ีสั่งสอนความดีงามและ
ส่งเสริมความกา้วหน้าให้แก่ลูกทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียนและดา้นการมีชีวิตครอบครัวในอนาคต
ดว้ย 
   4.2.1.2  การเป็นบุตรธิดาที่ดี  บุตรธิดาในฐานะท่ีบิดามารดาให้ก าเนิดมา จะต้อง
ตระหนกัในพระคุณอนัยิ่งใหญ่น้ีและมีความกตญัญูกตเวทีเป็นคุณธรรมจริยธรรมส าคญัส าหรับตน 
อีกทั้งยงัตอ้งแสดงให้เห็นถึงความกตญัญูกตเวทีท่ีมีดว้ยการปฏิบติัหน้าท่ีของตนท่ีพึงปฏิบติัต่อบิดา
มารดา ดงัน้ี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2555, หนา้ 10) 
     1) ท่านเล้ียงเรามาแลว้ ตอ้งเล้ียงท่านตอบแทน คือ การดูแลเอาใจใส่ เล้ียงดูบิดา
มารดาให้มีความสุขกายสุขใจเป็นการตอบแทนท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูมา ดา้นร่างกายอาจท าไดด้ว้ยการหา
ปัจจยั 4 บ ารุงดูแลท่าน ไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยัและยารักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งปัจจยัอ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัลูกจะตอ้งบ ารุงดูแลท่านดา้นจิตใจคู่กนัไปดว้ย โดยการเช่ือ
ฟังค าสั่งสอน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ปฏิบติัตนเป็นคนดี ไม่ท าให้ท่านทุกขใ์จ เรียกว่า ดูแลท่านทั้งกาย
และใจอยา่งแทจ้ริง 
     2) ท ากิจธุระของท่าน คือ การช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ เป็นการแบ่งเบาภาระท่ีท า
ใหท้่านหนกัและเหน่ือย ไม่เพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเป็นกิจธุระของท่านแมท้่านจะไม่ร้องขอให้ช่วยเหลือก็ควร
เอาใจใส่ ดว้ยความตระหนกัวา่กิจการงานของท่านน่ีแหล่ะท่ีมีส่วนส่งเสริมชีวิตของเราให้เจริญเติบโต
และมีความกา้วหน้าจนบดัน้ี แมใ้นยามท่ีมีครอบครัวแลว้ก็ไม่ควรทอดธุระหรือปล่อยปละละเลยให้
ท่านตอ้งล าบาก ควรเขา้ไปช่วยเหลือกิจการงานของท่านตามสมควร 
     3) ด ารงรักษาวงศ์สกุล ให้คงอยู่และไม่เส่ือมเสียหาย ค าว่า “วงศ์สกุล” นั้น 
หมายถึง เช้ือสายท่ีสืบทอดมาจนเป็นตระกูลมีเครือญาติท่ีเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต การเป็น
ลูกท่ีดีจะตอ้งรักษาวงศส์กุลใหด้ ารงอยูแ่ละไม่เสียหาย กล่าวคือ ตอ้งไม่ท าลายช่ือเสียงท่ีดีงามของวงศ์
สกุลรวมทั้งเอาใจใส่เครือญาติวงศว์าน สร้างสรรคค์วามสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัไวเ้สมอ บิดามารดาทุกท่าน
ยอ่มมีความตอ้งการใหว้งศต์ระกูลมีความมัน่คง คนในตระกูลเจริญกา้วหนา้ เพราะฉะนั้นบุตรธิดาท่ีดี
จะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายนั้นจึงจะดีงาม 
    4) ปฏิบติัตนเป็นคนดี เป็นผูส้มควรรับมรดก  การเป็นคนดี คือ การด ารงตนอยู่
ในหลกัคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ซ่ึงโดยสาระส าคญั ไดแ้ก่ มีจิตใจดีงามและแสดงออกในทางท่ีดี คือ 
คิดดี พูดดี และท าดี เพื่อให้เป็นท่ีวางใจไดว้า่จะไม่ท าให้วงศต์ระกูลเสียหายและเป็นผูเ้หมาะสมท่ีจะ
รับมรดกท่ีบิดามารดาใหใ้นโอกาสอนัสมควร ซ่ึงมรดกท่ีวา่นั้น บางอยา่งอาจเป็นส่ิงท่ีบิดามารดารักษา
มายาวนานสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หากปฏิบติัตนไม่เหมาะสมก็อาจจะท าให้บิดามารดาล าบากใจ 
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กงัวลใจหรือมีความทุกขใ์จเม่ือคราวจะใหท้รัพยม์รดกต่าง ๆ หรือให้ไปแลว้ก็อาจจะทุกขใ์จตามมาได ้
การปฏิบติัตนเป็นคนดีจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับบุตรธิดาทุกคน   
    5) เม่ือท่านล่วงลบั ท าบุญอุทิศให ้ หมายถึง เม่ือบิดามารดาวายชนมไ์ปแลว้ บุตร
ธิดาท่ีดีจะตอ้งพยายามระลึกถึงท่านอยู่เสมอ หมัน่ปรารภถึงท่านแลว้ท าบุญอุทิศให้ประดุจดงัว่าท่าน
ยงัอยูเ่บ้ืองหนา้หรือใกลเ้รา ซ่ึงโดยหลกัการท าบุญนั้นมีหลายวิธี สามารถท าไดท้ั้งในรูปแบบพิธีการ 
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การท าบุญเล้ียงพระ การท าบุญถวายสังฆทาน และการท าบุญตกับาตร เป็นตน้ 
เรียกว่า “บุญพิธี” และการท าบุญด้วยการปฏิบติัดีในชีวิตประจ าวนั คิดดี พูดดี ท าดี  รักษาศีล  สวด
มนต ์เจริญจิตภาวนา และช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เรียกวา่ “บุญกรรม” เม่ือท าบุญแลว้ ก็นอ้ม
จิตให้ตั้งมัน่ แผผ่ลบุญนั้นให้แก่บิดามารดาผูล่้วงลบั ซ่ึงตามหลกัพุทธศาสนา หากท่านไดอ้ตัภาพเกิด
ในภพภูมิท่ีสามารถรับส่วนบุญหรืออนุโมทนาส่วนบุญได ้ท่านก็จะไดเ้สวยผลแห่งบุญนั้น หนุนน าให้
มีอตัภาพท่ีดียิง่ข้ึนและส่งผลใหพ้น้บ่วงแห่งวบิากกรรมท่ีเป็นทุกขไ์ดใ้นท่ีสุด     
   โดยสรุปสาระส าคญัของการเป็นบุตรธิดาท่ีดี คือ ตอ้งมีความกตญัญูกตเวที ระลึกถึง
พระคุณของบิดามารดาและท าหน้าท่ีลูกท่ีดีตอบแทน โดยการเล้ียงดูท่าน ช่วยกิจการงานของท่าน ด ารง
รักษาวงศส์กุล ปฏิบติัตนเป็นคนดีใหเ้หมาะสมท่ีจะรับมรดกและท าบุญอุทิศใหท้่านเม่ือท่านล่วงลบัไปแลว้ 
    4.2.1.3  หลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นบิดามารดาและบุตรธิดาท่ีดี   

    ในฐานะท่ีบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรธิดา จึงขอน าหลกัพรหมวิหาร 4 มา
เป็นเคร่ืองส่งเสริมความเป็นบิดามารดาและในฐานะท่ีลูกจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นคนดี จึงน าหลกัหลกั
อบายมุข 6 ซ่ึงหมายถึง การหลีกเวน้ความประพฤติท่ีเป็นช่องทางของความเส่ือมความพินาศ มาเป็น
แนวทางส่งเสริมความเป็นคนดีของบุตรธิดา ดงัน้ี 

    1) พรหมวิหาร 4 เพื่อส่งเสริมความเป็นบิดามารดาท่ีดี  บิดามารดาถือวา่เป็น
บุคคลส าคญัในบา้นหรือเป็นพ่อบา้นแม่เรือน โดยมีบุตรธิดาหรือลูกเป็นผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง บิดา
มารดาท่ีดีนั้นควรมีธรรม 4 ประการประจ าใจ เรียกวา่ “พรหมวิหาร 4” หมายถึง ธรรมของผูป้ระเสริฐ
หรือผูใ้หญ่  ประกอบดว้ย 
     (1) เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดี หวงัให้ลูกมีความสุขในทุกเม่ือ 
อาการท่ีแสดงออกของเมตตา คือ ยิม้แยม้แจ่มใส ท า พดู คิดดว้ยความรัก 
     (2) กรุณา คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ลูกพ้นจากความทุกข์ ความ
เดือดร้อนท่ีประสบ อาการท่ีแสดงออกถึงความกรุณา คือ น่ิงอยูไ่ม่ได ้ขวนขวายท่ีจะช่วยเหลือเสมอ
ในคราวท่ีลูกประสบทุกขห์รือปัญหาต่าง ๆ 
     (3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดี มีน ้ าใจร่วมยินดี ร่วมช่ืนชม ความดี 
ความส าเร็จ ความกา้วหนา้หรือเกียรติยศอ่ืน ๆ ท่ีลูกไดรั้บ อาการท่ีแสดงออก คือ การร่วมแสดงความ
ยนิดีในโอกาสต่าง ๆ  ไม่มีจิตอิจฉาริษยาและไม่เฉยเมยในความดีนั้น ๆ  
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     (4) อุเบกขา คือ วางตนเป็นกลาง เท่ียงธรรม ไม่เขา้ขา้งแต่ฝ่ายตน ไม่เอาแต่
ใจตน มีความยุติธรรมกบัลูก พิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ หากลูกท าดีก็ร่วมยินดี หากลูกท าผิดก็
ตอ้งท าหน้าท่ีว่ากล่าว ตกัเตือน ห้ามปราม ยามลูกเติบโตหรือมีครอบครัวแลว้ บางส่ิงท่ีควรให้ลูกท า
เองไดก้็ไม่ตอ้งไปกา้วก่ายลูก เป็นตน้   
     หากบิดามารดามีธรรม 4 ประการน้ี ย่อมท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น เพราะมี
แต่บรรยากาศแห่งความรัก  ความปรารถนาดี การให้อภยั การช่วยเหลือ การร่วมแสดงความยินดี     
ช่ืนชมยามไดดี้และมีความเท่ียงธรรมเป็นท่ีตั้ง ลูกท่ีเกิดมาในครอบครัวเช่นน้ียอ่มมีโอกาสท่ีจะเป็นคน
ชัว่ในอนาคตนอ้ย เพราะธรรมทั้ง 4 น้ีเป็นเคร่ืองห่อหุม้จิตใจลูกใหรั้กบิดามารดา รักครอบครัวนัน่เอง 
    2) อบายมุข 6 เพื่อส่งเสริมความเป็นคนดีของบุตรธิดา  การปฏิบติัตนเป็นคนดี
ของบุตรธิดาแมจ้ะเร่ิมตน้ในครอบครัวหรือการปฏิบติัต่อบิดามารดา แต่ก็ส่งผลถึงสังคมโดยรวมดว้ย 
เพราะครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุด บุตรธิดาท่ีดีจึงตอ้งตระหนกัในการปฏิบติัพฒันาตน
ให้เป็นคนดีอยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาและเตรียมความพร้อมของตนเพื่อเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป หลกัการปฏิบติัตนเป็นคนดีนั้น อาจท าไดห้ลายวิธี แต่ใน
ท่ีน้ีไดน้ าหลกัอบายมุข 6 คือ หลีกเวน้จากเหตุแห่งความเส่ือมพินาศยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพย ์6 ประการ 
คือ ไม่เสพติดสุราและของมึนเมา ไม่เอาแต่เท่ียวไม่รู้เวลา ไม่จอ้งหาแต่รายการบนัเทิง  ไม่เหลิงไปหา
การพนนั ไม่พวัพนัมัว่สุมมิตรชัว่และไม่มวัจมอยูใ่นความ เกียจคร้านการงาน (พระพรหมคุณาภรณ์       
(ป.อ.  ปยตฺุโต), 2555, หนา้ 6) อบายมุขทั้งหกประการน้ีควรหลีกหนีให้ไกลไม่ควรน าชีวิตเขา้ไปขอ้ง
แวะเพราะมีแต่จะน าชีวติไปสู่ความยอ่ยยบัเสียหาย 
   

 4.2.2 หลกัการเป็นครูอาจารย์และศิษย์ทีด่ี 
 

  ครูอาจารย ์เป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวาหรือทกัขิณทิศ ไดแ้ก่ ทิศใต ้เพราะเป็นผู ้
ควรเคารพบูชาของศิษย ์ย่อมมีหน้าท่ีท่ีตอ้งอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรู้คู่คุณธรรมและในฐานะท่ี
ศิษย์ได้รับความรู้และการบ่มเพาะความดีจากท่าน ศิษย์ท่ีดีก็ต้องแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู
อาจารยเ์ช่นกนั โดยท่ีบุคคลทั้ง 2 สถานะนั้น จะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดงัตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงหนา้ท่ีของครูอาจารยแ์ละศิษย ์
หน้าที่ของครูอาจารย์พงึมีต่อศิษย์ หน้าที่ของศิษย์พงึมีต่อครูอาจารย์ 

1.แนะน า อบรมสั่งสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี 
2.สอนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 
3.สอนศิลปวทิยาโดยไม่ปิดบงัอ าพราง 
4.ส่งเสริมยกยอ่งความดี ความสามารถของศิษย์

1.ลุกข้ึนตอ้นรับ แสดงความเคารพ 
2.เขา้ไปหา เพื่อคอยรับใช ้ปรึกษา ซกัถาม รับ
ค าแนะน า เป็นตน้ 
3.ฟังค าสอนดว้ยดี   
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ใหป้รากฎ 
5. สอนฝึกศิษยใ์หส้ามารถใชว้ชิาความรู้ไปเล้ียง
ชีพไดจ้ริง 

4.ปรนนิบติั ช่วยบริการ 
5.ใหค้วามเคารพ  เช่ือฟัง ไม่เกียจคร้าน 

 

จากหลกัปฏิบติัในตารางน้ี  มีค  าอธิบายแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัในชีวิตตามสถานะ
หรือบทบาทของตนและมีหลักท่ีส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษาซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคัญของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้ง 2 สถานะ ดงัต่อไปน้ี 
   4.2.2.1 การเป็นครูอาจารย์ทีด่ี ครูอาจารย ์ไดช่ื้อวา่เป็น “พอ่แม่คนท่ีสองของศิษย”์ และ
เป็น “แม่พิมพข์องชาติ” บทบาทหนา้ท่ีของครูอาจารยจึ์งมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาคนท่ีเป็น
อนาคตของชาติ ครูอาจารยท่ี์ดีจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของสถานะของตนและปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
หลกัปฏิบติั ดงัน้ี   (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต),  2555, หนา้  11) 

   1) แนะน าอบรมสั่งสอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี  การเป็นคนดี คือ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นเป้าหมายส าคญัอยา่งหน่ึงของการศึกษา ดงัเช่นท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา โดยดา้นแรกนั้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ครูอาจารยท่ี์ดี
จะตอ้งตระหนกัในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคญั โดยการอบรมสั่งสอนโดยตรงและการ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ศิษยซ่ึ์งถือเป็นการสั่งสอนโดยออ้มดว้ย 

   2) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  ครูอาจารย์จะต้องพยายามสร้างความแจ่มแจ้งใน
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีสอนให้แก่ศิษยอ์ย่างจริงจงั รวมทั้งตอ้งพฒันาศกัยภาพการสอนของตนเองอยู่เสมอ
เพื่อให้สามารถอธิบายขยายความหรือสร้างความเข้าใจหลักวิชาหรือทฤษฎีต่าง ๆ ในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งให้ศิษยมี์ความรู้ท่ีถูกตอ้งชดัเจน โดยปัจจุบนันั้น แนวคิดการจดัการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผล
ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
เป็นตน้ 

   3) สอนศิลปวิทยาโดยไม่ปิดบงัอ าพราง คือ จะตอ้งถ่ายทอดความรู้แก่ศิษยอ์ยา่ง 
เต็มเน้ือหา พร้อมท่ีจะให้ความรู้ทุกเร่ืองท่ีรู้และศิษยต์อ้งการรู้ โดยไม่ถือตนว่าครูตอ้งรู้มากกว่าศิษย์
หรือปิดบงัความรู้ดว้ยเจตนาต่าง ๆ เปิดโอกาสให้สอบถามความรู้ไดเ้สมอ เพื่อให้ศิษยมี์ความรู้อย่าง
เตม็ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ 

   4) ส่งเสริมยกยอ่งความดี ความสามารถของศิษยใ์ห้ปรากฏ คือ ครูอาจารยท่ี์ดี
จะต้องหมัน่ส่งเสริมก าลังใจและแบบอย่างท่ีดีให้แก่บรรดาศิษย์ โดยการช่ืนชมยกย่องศิษย์ท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้ ความสามารถดีอยู่เสมอ อาจจะดว้ยวาจาหรือดว้ยการให้รางวลัแห่ง
ความดีงามตามความเหมาะสมแก่โอกาส  
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   5) สอนฝึกศิษยใ์ห้สามารถใชว้ิชาความรู้ไปเล้ียงชีพไดจ้ริง คือ การส่งเสริมการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั เพื่อให้มีประสบการณ์ แมจ้ะมีความผิดพลาดอยู่บา้ง แต่คือการฝึกหรือการ
เรียนรู้ หากได้มีโอกาสแก้ปัญหาในขั้นตอนของการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ ศิษยก์็จะมีประสบการณ์และ
สามารถน าประสบการณ์นั้นไปใชจ้ริงในการเล้ียงชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะฉะนั้น ครูอาจารยท่ี์ดี
จะตอ้งไม่เพยีงแต่บอกความรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ตอ้งส่งเสริมการฝึกทกัษะต่าง ๆ และเปิดโอกาส
ใหศิ้ษยพ์ฒันาทกัษะต่าง ๆ อยูเ่สมอ  
   4.2.2.2  การเป็นศิษย์ที่ดี  ค าวา่ “ศิษย”์ หมายถึง ผูศึ้กษาวิชาความรู้จากครูหรืออาจารย ์
หรือผูอ้ยูใ่นความคุม้ครองดูแลของอาจารย ์โดยปริยายหมายถึงผูท่ี้ศึกษาหาความรู้จากต าราของผูใ้ดผู ้
หน่ึงแลว้นบัถือผูน้ั้นเป็นเสมือนครูอาจารยข์องตนดว้ย (ราชบณัฑิต, 2546, หนา้ 1103) การเป็นศิษยท่ี์
ดีนั้น โดยเบ้ืองตน้ตอ้งมีความกตญัญูกตเวทีต่อครูอาจารยแ์ละตอ้งแสดงออกดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

บทบาท ดงัน้ี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต),  2555, หนา้  11) 
     1) ลุกข้ึนตอ้นรับแสดงความเคารพ การลุกข้ึนตอ้นรับ เรียกว่า “อุฏฐานะ” 
เป็นการแสดงความเคารพอยา่งหน่ึงตามหลกัมารยาทท่ีดีงาม เช่น เม่ือครูอาจารยเ์ดินเขา้ห้องเรียน เขา้
มาหาหรือเดินผา่นมา ศิษยท่ี์ดีจะตอ้งลุกข้ึนตอ้นรับเสมอ เป็นการให้เกียรติและแสดงสัมมาคารวะและ
แสดงออกถึงความเป็นศิษยท่ี์ดีในเบ้ืองตน้ 
     2) เขา้ไปหา เพื่อคอยรับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับค าแนะน า เป็นตน้ การเป็น
ศิษยน์ั้นย่อมหมายถึงบุคคลใกลชิ้ดท่ีสามารถเขา้ไปหาครูอาจารยไ์ดเ้สมอเพื่อคอยช่วยแบ่งเบาภาระ
งานของครูอาจารยท่ี์ควรช่วยเหลือไดแ้ละการเขา้หาเพื่อปรึกษาหารือ สอบถามขอ้สงสัย รับความรู้
เพิ่มเติมตามโอกาสอนัควร ศิษยท่ี์มีครูอาจารยค์อยเป็นกลัยาณมิตร ให้ค  าปรึกษาความรู้และช้ีแนว
ทางการด าเนินชีวติท่ีดีงามใหอ้ยูเ่สมอยอ่มมีแต่ความกา้วหนา้ผาสุก    
     3) ฟังค าสอนด้วยดี  คือ ศิษย์ท่ีดีต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจเรียนรู้และใช้ปัญญา
พิจารณาค าสอนต่าง ๆ ของครูอาจารยอ์ยา่งตั้งใจ พยายามเรียนรู้ใหบ้รรลุผลความมุ่งหมายท่ีครูอาจารย์
วางไว ้การตั้งใจฟังหรือเรียนรู้ดว้ยดีนั้น นอกจากจะเป็นการเคารพและแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู
อาจารยแ์ล้ว ยงัเป็นช่องทางให้เกิดปัญญาแก่ศิษยไ์ด ้ดงัพุทธภาษิตท่ีว่า “สุสสูสัง ลภเต ปัญญงั คือ    
ฟังดว้ยดียอ่มมีปัญญา” นัน่เอง  
     4) ปรนนิบติั ช่วยบริการ คือ การท่ีศิษยท์  าหน้าท่ีบ ารุงดูแล ปรนนิบติัให้ครู
อาจารยมี์ความสุข อ านวยความสะดวกต่างๆ เท่าท่ีสมควรให้ ช่วยบริการจดัท า จดัหาส่ิงท่ีครูอาจารย์
ตอ้งการตามสมควร เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีอีกทางหน่ึงดว้ย 
     5) ให้ความเคารพ เช่ือฟัง ไม่เกียจคร้าน โดยปกติผูท่ี้จะประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาเล่าเรียนนั้นตอ้งมีความเคารพครูอาจารย ์ซ่ึงเป็นมงคลชีวิตประการหน่ึงในมงคล 38 
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ประการทางพุทธศาสนา อีกทั้ง จะตอ้งเช่ือฟังค าสั่งสอนและไม่เกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียนทั้งการ
อ่านเขียน การท างานมอบหมายต่าง ๆ เพราะความส าเร็จต่าง ๆ นั้นย่อมไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้พียง
เพราะคิดหรือนึกฝันเอา แต่ตอ้งพยายามมุ่งมัน่ ขยนัเล่าเรียนอยา่งเต็มท่ีจึงจะไดช่ื้อวา่เป็นศิษยท่ี์ดีและ
ประสบความส าเร็จได ้
   4.2.2.3 หลักจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความส าเร็จทางการศึกษา  เป้าหมายส าคญัของ
การศึกษานั้น ไดแ้ก่ ปัญญา เพราะปัญญาเป็นทั้งความรอบรู้ในส่ิงทั้งปวงตามความเป็นจริง และเป็น
ทั้งทกัษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ คือ บรรลุผล
สูงสุดของการศึกษา ไดแ้ก่ มีปัญญานั้น  ผูมี้ปัญญาและด าเนินชีวิตดว้ยปัญญานั้นในทางพุทธศาสนา
เรียกว่า “บณัฑิต” ซ่ึงการจะเป็นบณัฑิตผูมี้ปัญญาไดต้อ้งอาศยัหลกัการปฏิบติัเพื่อความเจริญแห่ง
ปัญญา 4 ประการ เรียกวา่ “วฒิุ 4”  ไดแ้ก่ (พระเทพเวที (ป.อ.  ปยตฺุโต), 2535, หนา้ 66) 
     1) การเสวนาผูรู้้  (สัปปุริสสังเสวะ) คือ การคบหา เขา้ใกล้ ใฝ่สนิทกับผูรู้้ 
นกัปราชญส์ัตบุรุษหรือบุคคลผูป้ระพฤติดีประพฤติชอบดว้ยกาย วาจาและใจ เสาะหาบุคคลเช่นนั้นมา
เป็นมิตร ซ่ึงจะสามารถปรึกษา สอบถาม ความรู้ต่าง ๆ ไดเ้สมอในคราวท่ีตอ้งการ 
     2) การสดบัค าสอน (สัทธมัมสัสวนะ) คือ การสดบัตรับฟัง ศึกษาเล่าเรียน รับ
ความรู้ของท่านผูรู้้นั้น  พยายามสนใจใฝ่รู้ในส่ิงท่ีควรศึกษาเรียนรู้ตามสมควรแก่โอกาส     
     3) การคิดอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการะ) คือ การคิดอย่างละเอียดถ่ีถว้น 
ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล ในส่ิงท่ีรับรู้หรือเรียนรู้มาอยา่งรอบคอบ 
     4) การปฏิบติัอย่างเหมาะสม (ธัมมานุธัมมปฏิบติั) คือ การน าความรู้ท่ีไดรั้บ
และผา่นการคิดพิจารณาโดยแยบคายแลว้ไปสู่การปฏิบติัตามใหเ้หมาะสมกบับริบทของตวัเราเอง โดย
อยู่บนฐานของหลกัธรรมหรือหลกัการท่ีถูกตอ้งดีงามหรือการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องงานนั้น ๆ  
   หลกัทั้ง 4 ประการน้ี อาจจ าแนกเป็นปัจจยัความเจริญทางปัญญาได ้2 ประการ ไดแ้ก่  
ปัจจยัภายนอก คือ ขอ้ท่ี 1 และ 2 ส่วนปัจจยัภายใน คือ ขอ้ท่ี 3 และ 4 นัน่เอง 
  

 4.2.3 หลกัการเป็นสามีและภรรยาทีด่ี 
 

  สามีและภรรยา  ในฐานะเป็นคู่ชีวติกนั ต่างฝ่ายจึงเป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองหลงัหรือ
ปัจฉิมทิศ จะตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัและแสดงความเก้ือกูลสงเคราะห์ระหวา่งกนัดว้ยดี โดยท่ีบุคคล
ทั้ง 2 สถานะนั้นจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงหนา้ท่ีสามีและภรรยา 
หน้าที่ของสามีพงึมีต่อภรรยา หน้าที่ของภรรยาพงึมีต่อสามี 

1.ยกยอ่งใหเ้กียรติสมฐานะท่ีเป็นภรรยา 
2.ไม่ดูหม่ิน 
3.ไม่นอกใจ 
4.มอบความเป็นใหญ่ในกิจการงานบา้น 
5.หาเคร่ืองแต่งตวัให้เป็นของขวญัตามโอกาส 

1.จดังานบา้นให้เรียบร้อย 
2.สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายดว้ยดี 
3.ไม่นอกใจ 
4.รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาได ้
5.ขยนั ช่างจดัช่างท า เอางานทุกอยา่ง  

 

 จากหลกัปฏิบติัในตารางขา้งตน้น้ี  มีค  าอธิบายแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัตนใน
ชีวติประจ าวนัตามสถานะหรือบทบาทของทั้ง 2 ฝ่ายและมีหลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความส าเร็จดา้น
การครองเรือนหรือการมีชีวิตคู่ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้ง 2 สถานะ
ดงัต่อไปน้ี 
  4.2.3.1  การเป็นสามีที่ดี  สังคมไทยเป็นสังคมท่ียกยอ่งผูช้ายให้เป็นผูน้ าครอบครัว เม่ือ
แต่งงานแลว้ ผูเ้ป็นสามีจึงจะตอ้งตระหนักในฐานะของตน สามีท่ีดีจะตอ้งมีความพร้อมในการเป็น
ผูน้ าครอบครัวและมีความตั้งใจในการสร้างหลกัฐานความมัน่คงให้ครอบครัวอย่างจริงจงั ท่ีส าคญั
ตอ้งปฏิบติัตนเป็นสามีท่ีดีของภรรยา โดยมีบทบาทหน้าท่ีส าคญั ดงัน้ี (อภิญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, 
หนา้ 93) 
    1) ยกยอ่งนบัถือวา่เป็นภรรยาของตนอยา่งออหนา้ออกตา คือ สามีท่ีดีจะตอ้งช่ืน
ชมในความดีความงามของภรรยาตน พึงพอใจในตวัภรรยาแลว้ยกยอ่งให้เกียรติภรรยาอยา่งเสมอตน้
เสมอปลาย ใหส้มกบัท่ีตดัสินใจเลือกภรรยามาเป็นคู่ชีวติของตน 
    2) ไม่ดูหม่ินเหยยีดหยามดว้ยการวา่กล่าว ต าหนิ ท าร้าย เบียดเบียน คือ นอกจาก
การยกยอ่งแลว้ จะตอ้งไม่ดูหม่ินเหยียดหยามดว้ย แมว้า่โดยปกติของคนเรายอ่มมีบางอยา่งท่ีอาจเป็น
ขอ้บกพร่องในตวักนัทุกคน แต่เม่ืออยูใ่นฐานะสามีจะตอ้งไม่น าขอ้บกพร่องของภรรยามาดูหม่ิน โดย
การมองให้เห็นเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีคนเราย่อมมีขอ้บกพร่องหรือส่ิงท่ีไม่น่าพึงพอใจของเราไดเ้สมอ 
พยายามมองในแง่ดี พดูถึงในส่ิงท่ีน่าช่ืนชม เพื่อส่งเสริมความดีมากกวา่ท่ีจะตอกย  ้าในส่ิงท่ีไม่ดี  
    3) ซ่ือสัตยไ์ม่ประพฤตินอกใจ คือ การมีสัจจะ จริงใจต่อภรรยาของตน ส ารวม
ระวงัในเร่ืองความรักความใคร่หรือความผูกพนักับผูห้ญิงอ่ืนไม่ให้น าไปสู่ความรักจนเป็นความ
นอกใจ เพราะนอกจากจะเป็นการผิดหลกัธรรมแลว้ ยงัเป็นการก่อรอยร้าวให้เกิดในครอบครัว สร้าง
ความทุกข์ใจให้ภรรยาของตนและน าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาได ้เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ
การหยา่ร้าง เป็นตน้ 
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    4) มอบความเป็นใหญ่ในครัวเรือนให้ในฐานะเป็นแม่บา้น คือ สามีจะตอ้งถือวา่
ภรรยาเป็นผูมี้สิทธ์ิส าคญัในการจดัการกิจการต่าง ๆ ภายในบา้น ในฐานะเป็นแม่บา้นแม่เรือน เป็นการ
ให้เกียรติผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัในโอกาสและความส าเร็จต่าง ๆ ของตน ภรรยาจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะตอ้ง
ไวว้างใจใหเ้ป็นใหญ่ในบา้น  
    5) ใหเ้คร่ืองแต่งตวัและของขวญัในโอกาสส าคญัต่าง ๆ  โดยปกติของความเป็น
สตรีเพศยอ่มมีความรักสวยรักงามเป็นธรรมดา สามีท่ีดีจะตอ้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยในการจดัหาหรือ
เอ้ือเฟ้ือในเร่ืองเคร่ืองแต่งตวั เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางต่าง ๆ ตามโอกาสท่ีสมควรและมีความ
เหมาะสมแก่ฐานะ เพราะถือว่าเป็นการให้ในส่ิงท่ีภรรยาตอ้งการหรือเป็นการแสดง “น ้ าใจ” ซ่ึงจะ
สามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกท่ีดีต่อกนัอยูเ่สมอไดอี้กวธีิหน่ึง  
  4.2.3.2  การเป็นภรรยาที่ดี ภรรยาไดช่ื้อวา่เป็นบุคคลส าคญัในบา้น เพราะเป็นผูท่ี้สามียก
ยอ่ง ใหเ้กียรติและมอบความเป็นใหญ่ในบา้นให ้ภรรยาท่ีดีจึงจะตอ้งปฏิบติัตนใหส้มกบัฐานะนั้น โดย
การท าหนา้ท่ีของตนดว้ยดี ดงัน้ี (พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), 2535, หนา้ 48) 
    1) จดังานบา้นให้เรียบร้อย งานบา้นนั้น เช่น การหุงหาอาหาร จดัหาหยกูยา การ
ดูแลเส้ือผา้อาภรณ์ ห้องต่าง ๆ ท่ีนอน ท่ีนัง่ การจดัเตรียม จดัหา จดัเก็บและจดัการส่ิงของต่าง ๆ ใน
บา้นให้อยู่ในลกัษณะสะดวก สะอาดเรียบร้อย เป็นตน้ ภรรยาจะตอ้งเอาใจใส่ในหน้าท่ีน้ีให้ดี ไม่
ปล่อยปละละเลย เพื่อให้บา้นเรือนน่าอยูน่่าอาศยัอยู่เสมอ  หากท าไดเ้ช่นน้ีย่อมไดช่ื้อว่าเป็น “แม่ศรี
เรือน”    ผูเ้ป็นความสง่างามแห่งบา้นเรือนเพราะจดัการหนา้ท่ีต่าง ๆ ในเรือนไดดี้นัน่เอง     
    2) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายดว้ยดี คือ การดูแลเอาใจใส่ญาติทั้งฝ่ายตนและ
ฝ่ายสามี นบัตั้งแต่บิดามารดา ปู่ ยา่ ตายาย รวมถึงญาติผูใ้หญ่ ญาติผูน้อ้ยทั้งหลาย ตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาส เช่น การเล้ียงดูพอ่แม่ของตนและของสามีอยา่งเท่าเทียม ถือวา่เม่ือร่วมหอลงเรือนเดียวกนั
แล้วญาติสามีก็เหมือนญาติของตนเช่นกนั เม่ือเป็นเช่นน้ีเท่ากบัเป็นการสานสัมพนัธ์ระหว่างวงศ์
ตระกลูทั้งสองใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยัตามหลกัธรรม 
    3) ไม่นอกใจ คือ มีสัจจะ จริงใจต่อสามี เช่นเดียวกบัท่ีสามีตอ้งไม่นอกใจภรรยา 
ซ่ึงจะตอ้งระวงัในเร่ืองความรักความใคร่หรือความผูกพนักบัผูช้ายอ่ืนไม่ให้น าไปสู่ความรักจนเป็น
ความนอกใจ เพราะนอกจากจะเป็นการผดิหลกัธรรมแลว้ ยงัจะน ามาสู่ปัญหาครอบครัวตามมาดว้ย  
    4) รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาได้  เน่ืองจากสามีได้มอบความเป็นใหญ่ในการ
จดัการงานบา้นต่าง ๆ ให้ โดยท่ีสุดแมท้รัพยส์มบติัภรรยาก็ตอ้งเป็นผูดู้แลรักษา โดยจะตอ้งตระหนกั
ในการเก็บออม รักษาทรัพยส์มบติัท่ีหามาไดใ้ห้คงอยู ่ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย รู้จกัวางแผนการใชจ่้ายอยา่ง
ประหยดั พอเพียงสมตามฐานะ เพื่อรักษาความมัน่คงของครอบครัวและสร้างความมัน่คงใหย้ ัง่ยนื 
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    5) ขยนั ช่างจดัช่างท า เอางานทุกอย่าง คือ ภรรยาท่ีดีจะตอ้งขยนั ไม่เกียจคร้าน
ในการท างานบ้าน งานเรือนทุกอย่างตามบทบาทหน้าท่ีภายในเรือน และต้องเสริมเติมความรู้
ความสามารถหรือทกัษะต่าง ๆ ในการจดัการงานบา้นใหดี้อยูเ่สมอเพื่อท าใหบ้า้นเรือนน่าอยูน่่าอาศยั      
  4.2.3.3  หลักจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความส าเร็จด้านการครองเรือน เป้าหมายส าคญัของ
การมีคู่ครองคือการครองรักร่วมกนัอยา่งมีความสุข สามารถตั้งตนได ้มีหลกัฐานมัน่คง สืบสานวงศ์
สกุลให้ย ัง่ยืนดว้ยดี รวมทั้งส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้มีความอบอุ่น เป็นรากฐานของสันติสุขใน
สังคมอีกดว้ย ดงันั้น นอกจากหนา้ท่ีของความเป็นสามีและภรรยาท่ีดีแลว้ ยงัจะตอ้งมีหลกัจริยธรรมท่ี
ส่งเสริมการท าหนา้ท่ีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุผลหรือส าเร็จเป้าหมายของการครองเรือนดว้ย ในท่ีน้ีจึงได้
น าหลกัฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับผูค้รองเรือน มาเป็นหลกัส่งเสริมให้การครองเรือนมีความสุข 
ซ่ึงประกอบดว้ยธรรม 4 ประการ  ดงัน้ี (พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), 2535, หนา้ 47)     
    1) สัจจะ คือ  ความจริงใจ  คู่ชีวิตท่ีดีหรือผูค้รองเรือนตอ้งมีความจริงใจต่อกนั 
ซ่ึงน าไปสู่ความซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ีของตนและหน้าท่ีการงาน ซ่ือสัตยต่์อกนัในครอบครัว จริงจงัต่อ
บทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ มีสัจจวาจา ไม่หลอกลวงกนัทั้งต่อหนา้และลบัหลงั หากมีธรรมขอ้น้ี ย่อมไม่มี
การนอกใจระหวา่งสามีภรรยาแน่นอน 
    2) ทมะ คือ ความข่มใจ  ผูค้รองเรือนตอ้งมีความข่มใจ เอาชนะอารมณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยสติปัญญา มีเหตุมีผล กล่าวคือ ในยามท่ีมีอุปสรรคต่าง ๆ หรืออารมณ์ต่าง ๆ มากระทบจิตใจตน 
ตอ้งไมพ่ยายามเอาชนะอุปสรรคดว้ยความอารมณ์  ไม่ปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามอารมณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกระทบใจ  ดึงดูดใจ  แต่ใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต  มีหลกัคิด หลกัธรรม หลกัเหตุผล เป็นเคร่ือง
ตดัสินใจ แกปั้ญหาดว้ยวถีิทางท่ีดีงาม  
    3) ขนัติ  คือ  ความอดทน  ผูค้รองเรือนจะตอ้ง มีความอดทน ทั้งอดทนต่อความ
ล าบาก  อดทนต่อความตรากตร าเหน่ือยยาก และอดทนต่อความเจ็บใจในบางคราวท่ีมีเหตุบัน่ทอน
จิตใจ  ความอดทนจะช่วยใหย้นืหยดัและกา้วไปขา้งหนา้ได ้
    4) จาคะ คือ ความเสียสละ  ผูค้รองเรือน  ตอ้งรู้จกัเสียสละทั้งภายใน คือ สละ
ความชัว่ร้ายหรือความเศร้าหมองในจิตใจ และภายนอกตอ้งสละแบ่งปันความสุขหรือส่ิงอ านวยสุข
ให้แก่กนัและกนั  รวมทั้งแบ่งปันให้ผูอ่ื้นภายนอกครอบครัวดว้ย เช่น ญาติมิตรของทั้งสองฝ่าย เพื่อ
เป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งญาติมิตรและเพื่อนบา้นหรือบา้นใกลเ้รือนเคียง   
    หลกัธรรมทั้ง 4 น้ี  อาจเรียกสั้น ๆ ไดว้า่ “จริงใจ  ข่มใจ  แขง็ใจ  และมีน ้าใจ”  
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 4.2.4 หลกัการเป็นมิตรสหายทีด่ี 
 

  มิตรสหาย เป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองซ้ายหรืออุตตรทิศ ต่างเป็นผูท่ี้ตอ้งพบปะ
พึ่งพาอาศยัแสดงน ้ าใจเก้ือกูลระหวา่งกนัอยูเ่สมอ จึงตอ้งแสดงออกถึงความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั โดยท่ี
บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายนั้นจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงหนา้ท่ีของมิตรกบัมิตร 
หน้าที่ของมิตร(ผู้อืน่)พงึมีต่อมิตร(ตัวเรา) หน้าที่ของมิตร(ตัวเรา)พงึมีต่อมิตร(ผู้อืน่) 

1.เผือ่แผแ่บ่งปัน 
2.พดูจามีน ้าใจ 
3.ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
4.วางตนเสมอ ร่วมทุกขร่์วมสุขดว้ย 
5.ซ่ือสัตยจ์ริงใจ 
  

1.ช่วยรักษาป้องกนัยามมิตรประมาท 
2.ช่วยรักษาทรัพยข์องมิตรยามท่ีเขาพลั้งเผลอ 
3.ในคราวมีภยัเป็นท่ีพึ่งได ้
4.ไม่ละทิ้งในยามทุกขย์าก 
5.การเคารพนบัถือวงศญ์าติของมิตร 

 

  จากหลกัปฏิบติัในตารางขา้งตน้น้ี  มีค  าอธิบายแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัตน
ในชีวติประจ าวนัตามสถานะหรือบทบาทของทั้ง 2 ฝ่ายและมีหลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมมิตรสัมพนัธ์
ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้ง 2 สถานะ ดงัต่อไปน้ี 

 4.2.4.1  การเป็นมิตรสหายที่ดี (ผู้อื่น) ในท่ีน้ี หมายถึง มิตรท่ีตวัเราคบหาดว้ย ซ่ึงตาม
หลกัธรรมหากเป็นมิตรท่ีดีนั้นเรียกวา่ “กลัยาณมิตร” เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัอีกสถานะหน่ึง เพราะ
สามารถส่งเสริมความดีงามใหแ้ก่เราได ้มิตรดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติัดีต่อเราดว้ยความจริงใจ 
มีไมตรีจิตท่ีดีไม่ขาดสาย โดยจะตอ้งมีหลกัปฏิบติัหรือหนา้ท่ีส าคญั ดงัน้ี (เดือน  ค าดี, 2534, หนา้ 166) 

   1) เผื่อแผแ่บ่งปัน คือ มิตรสหายท่ีดีจะตอ้งมีน ้ าจิตน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเราใน
ฐานะมิตร โดยการให้วตัถุส่ิงของต่าง ๆ ท่ีควรให้ ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาหารือท่ีดีและให้อภยัตาม
โอกาสและความเหมาะสม  
    2) พูดจามีน ้ าใจ คือ มิตรสหายท่ีดีจะตอ้งมีวาจาท่ีดี เจรจาอ่อนหวาน มีน ้ าใจ 
ส่งเสริมก าลงัใจแก่มิตร ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ท าลายจิตใจมิตรดว้ยวาจา  
    3) ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั คือ มิตรสหายท่ีดีจะตอ้งมีน ้ าใจเสียสละ ชอบช่วยเหลือมิตร 
โดยเฉพาะในยามท่ีมิตรล าบากดว้ยกรณีต่าง  ๆยอ่มไม่เพิกเฉยในการแสดงน ้าใจช่วยเหลือตามสมควร 
    4) วางตนเสมอ ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย คือ มิตรสหายท่ีดีจะตอ้งปฏิบติัตนอย่าง
เสมอตน้เสมอปลาย วางตนเป็นมิตรท่ีแทจ้ริงทั้งในยามสุขและยามทุกข ์ไม่ท าตวัเป็นเพื่อนกิน เพื่อน
เท่ียว แต่ทอดทิ้งกนัในยามทุกขย์าก  
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    5) ซ่ือสัตยจ์ริงใจ คือ การมีสัจจะ มิตรท่ีดีจะตอ้งมีสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตยต่์อมิตร 
ทั้งต่อหนา้และรับหลงัตอ้งซ่ือตรงเสมอจนเป็นท่ีวางใจได ้คบหาสมาคมแลว้อุ่นใจ สบายใจ ไม่ท าให้
เกิดอาการเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นมิตรสหาย 
  4.2.4.2  การเป็นมิตรสหายทีด่ี (ตนเอง) ในฐานะตวัเราเองมีกลัยาณมิตรคอยเก้ือกูลดว้ยดี 
ตามหลกัหนา้ท่ีขา้งตน้ ก็ตอ้งปฏิบติัตอบดว้ยดีเช่นกนั โดยตอ้งตระหนกัในความซ่ือตรงจริงใจต่อมิตร
และถือหลกัหนา้ท่ีของมิตรท่ีจะพึงตอบแทนมิตร ดงัน้ี (อภิญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, หนา้ 96) 
    1) ช่วยรักษาป้องกนัยามมิตรประมาท  โดยปกติของปุถุชนยอ่มมีความประมาท
พลั้งเผลอในบางโอกาสไดเ้ป็นธรรมดา เราในฐานะเป็นมิตรท่ีดีของมิตรจึงจะตอ้งคอยระวงัรักษามิตร 
คอยปกป้องภยัท่ีจะพึงเกิดได้ในคราวท่ีมิตรของเราอยู่ในอาการประมาท เสมือนหน่ึงว่าคอยระวงั
ป้องกนัตวัเราเองดว้ย  
    2) ช่วยรักษาทรัพยข์องมิตรยามท่ีเขาพลั้งเผลอ  คือ ตอ้งคอยระวงัรักษาทรัพย์
สมบติัต่าง ๆ ของมิตร โดยเฉพาะในยามท่ีมิตรเกิดพลั้งเผลอ เช่น ลืมของไวใ้นท่ีต่าง ๆ  เปิดบา้นทิ้งไว ้ 
เปิดประตูรถทิ้งไว ้เป็นตน้  
    3) ในคราวมีภยัเป็นท่ีพึ่งได้  กล่าวคือ สามารถเป็นท่ีพึ่งพิงของมิตรไดใ้นยามท่ี
มิตรประสบภยัต่าง ๆ ทั้งทางสังคม ทางธรรมชาติหรือโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ และการเป็นท่ีพึ่งท่ีดีท่ีสุด 
คือ การใหธ้รรมะเป็นขอ้คิด จนมิตรสามารถพึ่งตนเองไดด้ว้ยการมีธรรมะในตวันัน่เอง  
    4) ไม่ละทิ้งในยามทุกขย์าก  มิตรสหายท่ีดี คือ ตวัเรานั้น จะตอ้งร่วมสุขร่วมทุกข ์
ไม่ใช่วา่จะร่วมแต่สุข แต่ยามทุกขทิ์้งกนั เพราะเช่นนั้นไม่ช่ือวา่เป็นมิตรท่ีดีและในยามทุกขน้ี์แหล่ะจะ
เป็นเคร่ืองพิสูจน์น ้ าใจมิตรได้ดีทางหน่ึงด้วย ในยามท่ีมิตรประสบทุกข์ต่าง ๆ มิตรท่ีดีจึงต้องไม่
ทอดทิ้งกนัเป็นส าคญั 
    5) การเคารพนบัถือวงศ์ญาติของมิตร  คือ นอกจากจะคบมิตรดว้ยความจริงใจ
แลว้ ยงัจะตอ้งเคารพนบัถือวงศญ์าติของมิตรดว้ย เพราะการเป็นมิตรสหายท่ีดีต่อกนันั้นก็เป็นเสมือน
คนในวงวานเดียวกนั ยอ่มตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเหล่าญาติทั้งหลายของมิตรดว้ย จึงจะตอ้งให้เกียรติ
ให้ความเคารพบุคคลเหล่านั้นด้วย ตามหลกัพุทธศาสนานั้นผูใ้ห้เกียรติผูอ่ื้น ย่อมได้รับเกียรติด้วย
เช่นกนั ดงัพุทธภาษิตท่ีวา่ “ผูไ้หวย้อ่มไดรั้บการไหวต้อบ” นัน่เอง  
  4.2.4.3  หลกัจริยธรรมเพือ่ส่งเสริมมิตรสัมพันธ์  นอกจากหลกัหนา้ท่ีมิตรท่ีพึงปฏิบติัต่อ
กันแล้ว หากให้การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นคงมั่นถาวร สานมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันอย่างย ัง่ยืน ก็ควรมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นเคร่ืองส่งเสริมมิตรสัมพนัธ์ไวเ้ป็นพื้นฐานในการอยูร่่วมกนักบัมวลมิตรดว้ย 
หลกัคุณธรรมจริยธรรมดงักล่าวนั้น ในทางพุทธศาสนา ไดแ้ก่ หลกัธรรม 4 ประการ ท่ีเป็นเคร่ืองช่วย
ยึดเหน่ียวจิตใจระหวา่งกนั คือ “สังคหวตัถุ  4”  ไดแ้ก่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2551, 
หนา้ 412) 
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     1) ทาน คือ การให้ การแบ่งปันหรือมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น คอยหยิบยื่น
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นและมีคุณค่าต่อผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ ทั้งอามิส
ทาน คือ การใหเ้งินทอง ขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ และธรรมทาน คือ ให้ขอ้คิดหรือให้ความรู้ ในโอกาส
อนัควร  ตลอดถึงการใหเ้กียรติ  ใหค้วามเคารพนบัถือและใหอ้ภยั  
    2) ปิยวาจา คือ การพูดค าอ่อนหว่าน  สนทนาดว้ยภาษาท่ีไพเราะชวนฟัง ไม่
โกหก  ไม่ส่อเสียด  ไม่หยาบคายและไม่ไร้สาระ  รวมถึงการส่ือสารดว้ยวิธีการเขียน หรือส่ือสารดว้ย
วธีิอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองส่ือสารแทนวาจา   
    3) อตัถจริยา คือ  หมายถึง  การบ าเพญ็ประโยชน์  มีความเสียสละ ช่วยเหลือ
เก้ือกลูในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูอ่ื้น โดยเฉพาะในคราวท่ีเขาตอ้งการความช่วยเหลือ ไม่ควรน่ิงดู
ดาย  รีบอาสาเขา้ช่วยเหลือตามสมควร   
    4) สมานัตตตา คือ  การวางตนเหมาะสม  รู้จกัสมานตนให้เขา้ผูอ่ื้นหรือรู้จกั
วางตวัให้เหมาะสมกบัฐานะ เช่น  อยูใ่นฐานะผูน้้อยตอ้งวางตนเป็นผูน้อ้ย ไม่ตีตนเสมอผูใ้หญ่ อยูใ่น
ฐานะผูใ้หญ่ตอ้งวางตนให้สมเป็นผูใ้หญ่  พยายามสร้างสรรค์แต่ส่ิงดี ๆ ต่อกนั อย่างเสมอตน้เสมอ
ปลาย     คุณธรรมทั้ง  4 ประการน้ี  เป็นหลกัสร้างมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีเยี่ยม เพราะน ามาซ่ึงความความรัก  
ความเป็นพี่นอ้งกนั โดยสรุปอาจกล่าวสั้น  ๆไดว้า่ “รู้จกัให ้ใชค้  าหวาน ช่วยเหลืองาน  สมานตน”   
 
 

 4.2.5 หลกัการเป็นนายจ้างและลูกจ้างทีด่ี 
 

  ลูกจา้ง เป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองล่างหรือเหฏฐิมทิศ ในฐานะนายจา้งตอ้งปฏิบติัดี
ต่อลูกจ้าง ดูแลเอาใจใส่ลูกจ้างให้ดีเพราะลูกจ้างท ากิจการงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จประโยชน์ ใน
ขณะเดียวกนัลูกจา้งก็ตอ้งแสดงความกตญัญูต่อนายจา้งในฐานะของผูอุ้ปการคุณ บุคคลทั้ง 2 สถานะ
จึงตอ้งปฏิบติัต่อกนัดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงหนา้ท่ีนานจา้งและลูกจา้ง 
หน้าที่ของนายจ้างพงึมีต่อลูกจ้าง หน้าทีลู่กจ้างพงึมีต่อนายจ้าง 

1.จดังานใหท้ าตามความเหมาะสม 
 2.ใหค้่าจา้งรางวลัสมควรแก่งาน 
3.จดัใหมี้สวสัดิการท่ีดี  
4.มีอะไรไดพ้ิเศษมา ก็แบ่งปันให ้
5.ใหมี้วนัหยดุ และพกัผอ่นหยอ่นใจ ตาม
โอกาสอนัควร 

1.เร่ิมท างานก่อน 
2.เลิกงานทีหลงั 
3.เอาแต่ของท่ีนายให ้
4.ท าการงานใหเ้รียบร้อยและดียิง่ข้ึน 
5.น าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ 
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  จากหลกัปฏิบติัในตารางขา้งตน้น้ี  มีค  าอธิบายแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัตน
ในชีวิตประจ าวนัตามสถานะหรือบทบาทของทั้ง 2 ฝ่ายและมีหลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมฐานะให้
มัน่คง ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้ง 2 สถานะดงัต่อไปน้ี 
  4.2.5.1  การเป็นนายจ้างที่ดี  ค าว่า “นายจา้ง” ในท่ีน้ีหมายรวมถึงเจา้นาย หวัหน้าหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาในองค์กรต่าง ๆ ดว้ย  นายจา้งทุกคนยอ่มมุ่งผลประโยชน์จากงานท่ีท า คือ ตอ้งการให้
งานนั้นบรรลุผลตามท่ีวางไว ้ แต่ล าพงันายจา้งฝ่ายเดียวคงไม่อาจท าให้บรรลุผลส าเร็จได ้ตอ้งอาศยั
ลูกจ้างด้วย เพราะฉะนั้น การเป็นนายจ้างท่ีดีก็ตอ้งปฏิบติัดีต่อลูกจา้งตามหน้าท่ีของนายจ้าง ดงัน้ี 
(พระเทพเวที(ประยทุธ์  ปยตฺุโต), 2535, หนา้ 60) 
    1) จดังานให้ท าตามความเหมาะสม  นายจ้างท่ีดีต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์บุคคลและงาน ว่างานเช่นน้ี ใครควรรับผิดชอบ เพราะหากจดัคนไม่เหมาะสมกับงานก็
อาจจะท าใหไ้ม่บรรลุผลของการท างานเท่าท่ีควรจะเป็นได ้
    2) ให้ค่าจ้างรางว ัลสมควรแก่งาน คือ ต้องวางเกณฑ์ในการจ้างหรือจ่าย
ค่าตอบแทนการท างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั โดยเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 
คือ ฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้ง งานใดจะตอ้งมีค่าจา้งสูงกวา่งานใด  นายจา้งท่ีดีจะตอ้งสามารถจ าแนก
แยกแยะและจดัการใหเ้หมาะสมได ้
    3) จดัให้มีสวสัดิการท่ีดี สวสัดิการ คือ ส่ิงตอบแทนการท างานท่ีไม่ไดอ้ยู่ในรูป
ของค่าจา้ง  แต่เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก สบายหรือการส่งเสริมความพร้อมในการท างานให้แก่
ลูกจา้งเสริมเติมจากค่าจา้ง เช่น การมีค่าท่ีพกัให้ การดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย การมีสถานท่ีนัง่
พกัผอ่นให ้เป็นตน้  
    4) มีอะไรไดพ้ิเศษมาก็แบ่งปันให ้ ขอ้น้ีเป็นเคร่ืองแสดงน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผข่อง
นายจา้ง ซ่ึงนายจา้งท่ีดีจะตอ้งมี เพราะการให้เช่นน้ีจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้ลูกจา้งมีความรัก 
เคารพต่อนายจา้ง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
    5) ให้มีวนัหยุด และพกัผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอนัควร คือ การก าหนดให้
ลูกจา้งมีโอกาสพกัผอ่นบา้งตามความตอ้งการ เช่น การก าหนดวนัลากิจ ลาป่วย ลาพกัผอ่น ลาพกัร้อน
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ไม่เสียประโยชน์ส่วนรวมและไม่เสียโอกาสของลูกจา้งตามสมควร  
  4.2.5.2  การเป็นลูกจ้างที่ดี  ลูกจา้งท่ีดีจะตอ้งตระหนกัในฐานะของตนท่ีไดรั้บโอกาสจาก
นายจา้งให้มีการงานท าและมีค่าจา้งหรือค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองเล้ียงชีวิต นายจา้งจึงเป็นผูมี้อุปการคุณซ่ึงควร
แก่การตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณท่ีดีท่ีสุดก็คือ การท าหนา้ท่ีของลูกจา้งอยา่งสุดความสามารถและซ่ือสัตย์
สุจริต โดยจะตอ้งปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีลูกจา้ง ดงัน้ี (อภิญวฒัน์  โพธ์ิสาน, 2551, หนา้ 98) 
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    1) เร่ิมท างานก่อน  ลูกจา้งท่ีดีตอ้งตรงต่อเวลาและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
ตั้งใจในการท างาน ควรเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ปฏิบติังานก่อนในแต่ละวนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ตอ้งตรงตามเวลาท่ี
ก าหนดในการเร่ิมปฏิบติังาน   
    2) เลิกงานทีหลงั คือ ตอ้งปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เตม็เวลา ไม่ควรเลิกงานก่อน
เวลาก าหนด เพราะเป็นการไม่ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีและต่อนายจา้ง  
    3) เอาแต่ของท่ีนายให ้คือ การไม่ละโมบในส่ิงของท่ีนายจา้งไม่ไดใ้ห ้เช่น การถือเอา
ของในท่ีท างานซ่ึงเป็นของนายจา้งไปใชส่้วนตวั การเอาทรัพยสิ์นสาธารณะไปใชส่้วนตวั เป็นตน้    
    4) ท าการงานใหเ้รียบร้อยและดียิง่ข้ึน  
    5) น าความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ 
  4.2.5.3  หลกัจริยธรรมเพือ่ส่งเสริมฐานะให้มั่นคง ทั้งนายจา้งและลูกจา้งต่างมีประโยชน์
ร่วมกนัจากการงานหนา้ท่ีต่าง ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีจะตอ้งอาศยัหลกัการปฏิบติัท่ีมีจุดร่วมกนัเพื่อให้บรรลุ
ประโยชน์นั้น หลกัธรรมอย่างหน่ึงในทางพุทธศาสนาท่ีสามารถน ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรคป์ระโยชน์สุขในปัจจุบนัดงักล่าว เพื่อให้มีฐานะ การงานท่ีมัน่คงและส่งเสริมมความมัง่คัง่
ดว้ย ไดแ้ก่ หลกัทิฏฐธมัมิกตัถะ 4  คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั 4 ประการ (เรียกวา่ “คาถาเศรษฐี”หรือ 
“หวัใจเศรษฐี”)  ไดแ้ก่  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยตฺุโต),  2551, หนา้ 130) 
    1) อุฏฐานสัมปทา คือ  มีความขยนัหมัน่เพียรประกอบการงานอยา่งเอาจริงเอาจงั  
ไม่ย่อทอ้  ไม่เกียจคร้าน เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทรัพยภ์ายนอก คือ เงินทอง และทรัพย์
ภายใน คือ ความดีงามนาตวั อยา่งน้ีเรียกวา่ “ขยนัหา” 
    2) อารักขสัมปทา คือ  รู้จกัวธีิปกป้อง คุม้ครอง  รักษา  เก็บออมทรัพยท่ี์ไดม้าให้
คงอยูไ่ม่เส่ือมสูญไป รวมทั้งรักษาเกียรติยศ ช่ือเสียงท่ีดีงามไม่ใหเ้ส่ือมสูญ  เรียกวา่ “รักษาดี” 
    3) กลัยาณมิตตตา คือ การเลือกคบมิตรท่ีดี  มีเครือข่ายสัมพนัธ์ท่ีดีไวพ้ึ่งพาอาศยั
ซ่ึงกนัและกนั  ไม่มัว่สุมหรือคบคา้กบัคนพาล เพราะคนพาลมกัชกัน าใหเ้สียทรัพย ์ ส่วนมิตรท่ีดียอ่มช้ี
ช่องทางหาทรัพยใ์ห ้ทั้งยงัเป็นท่ีพึ่งพิงทางกายทางใจไดด้ว้ย ขอ้น้ีเรียกวา่ “มีกลัยาณมิตร” 
    4) สมชีวิตา คือ การรู้จกัการใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัฐานะ ให้พอดี พอเหมาะ  
พอเพียง  ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยหรือใชจ่้ายในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ มีวิจารณญาณหรือพิจารณาไตร่ตรอง
ดว้ยดีเสียก่อนแลว้จึงใชจ่้าย เรียกวา่ “เล้ียงชีวติพอเพียง” 
     โดยสรุป คือ ทั้งนายจา้ง ลูกจา้งและผูห้วงัความเจริญมัง่คัง่ทางการท างาน อาชีพ 
หรือการหาทรัพย ์จะตอ้งมีคาถาเศรษฐี ไดแ้ก่ อุ อา ก ส  คือ ขยนัหา  รักษาดี  มีกลัยาณมิตร เล้ียงชีวิต
พอเพียง และนอกจากน้ียงัจะตอ้งเวน้จากอบายมุขทั้งปวงควบคู่กนัไปด้วย เพราะอบายมุขนั้นเป็น
หนทางแห่งความเส่ือมทรัพยท์ั้งหลาย   
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  4.2.6 หลกัการเป็นพระสงฆ์ (ผู้น าศาสนา) และอุบาสกอุบาสิกาทีด่ี 
 

  พระสงฆห์รือผูน้ าศาสนา เป็นผูเ้ปรียบเสมือนทิศเบ้ืองบนหรืออุปริมทิศ เป็นผูมี้คุณและ
ความดีงาม จะตอ้งสงเคราะห์เก้ือกูลอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธศาสนิกชนโดยธรรม  และในฐานะอุบาสก
อุบาสิกาผูน้บัถือพระรัตนตรัยจึงตอ้งแสดงความกตญัญูต่อพระสงฆท่ี์ใหค้วามรู้หลกัค าสอนท่ีถูกตอ้งต่าง ๆ   
บุคคลทั้ง 2 สถานะจึงตอ้งปฏิบติัต่อกนัดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงหนา้ของพระสงฆห์รือผูน้ าศาสนาและศาสนิกชน 
หน้าที่ของพระสงฆ์พงึมีต่อพุทธศาสนิกชน หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนพงึมีต่อพระสงฆ์ 

1.หา้มปรามสอนให้เวน้จากความชัว่ 
2.แนะน าสั่งสอนใหต้ั้งอยูใ่นความดี 
3.อนุเคราะห์ดว้ยความปรารถนาดี 
4.ใหไ้ดฟั้งไดรู้้ในหลกัธรรมท่ียงัไม่เคยฟัง 
5.ช้ีแจงอธิบายหลกัธรรมท่ีเคยฟังแลว้ใหเ้ขา้ใจ
แจ่มแจง้ตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 

1.จะท าส่ิงใด ก็ท  าดว้ยเมตตา 
2.จะพดูส่ิงใด ก็พดูดว้ยเมตตา 
3.จะคิดส่ิงใด ก็คิดดว้ยเมตตา 
4.ตอ้นรับดว้ยความเตม็ใจ 
5.อุปถมัภด์ว้ยปัจจยั 4 
  

 
 จากหลกัปฏิบติัในตารางขา้งตน้น้ี  มีค  าอธิบายแนวทางส าหรับการน าไปปฏิบติัตนใน

ชีวิตประจ าวนัตามสถานะหรือบทบาทของทั้ง 2 ฝ่ายและมีหลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความกา้วหน้า
ในทางธรรมซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้ง 2 สถานะดงัต่อไปน้ี 
  4.2.6.1  การเป็นพระสงฆ์ที่ดี พระสงฆ ์ในท่ีน้ีหมายถึง บรรพชิตทางพระพุทธศาสนาทั้ง
ท่ีเป็นพระภิกษุและสามเณร ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็น “ผูน้ าทางจิตใจ” ของประชาชน เป็นบุคคลส าคญัของ
สังคมโดยเฉพาะสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมพุทธ  นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยัและสืบ
ทอด   พุทธศาสนาแลว้ บทบาทส าคญัในฐานะเป็นพระสงฆน์ั้นจะตอ้งปฏิบติัต่ออุบาสกอุบาสิกาใน
ฐานะเป็น    ผูน้บัถือพระรัตนตรัย ดงัต่อไปน้ี (เดือน  ค าดี, 2534, หนา้ 167)  
    1) ห้ามปรามสอนให้เวน้จากความชั่ว คือ ต้องยืนหยดัในหลักศีลธรรมและ
ตกัเตือนห้ามปรามอุบาสกอุบาสิกาให้ละเวน้จากความชัว่ทั้งทางกาย วาจาและใจ ดงัเช่น การสั่งสอน
ใหเ้วน้จากอกุศลกรรมบถ 10 ประการ เป็นตน้ 
    2) แนะน าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี คือ การสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งอยู่
ในความดีทั้ งทางกาย วาจาและใจ ส่งเสริมให้ปฏิบัติความดีงาม ได้แก่ ตามหลักศีลธรรม หลัก
กฎหมาย จารีตประเพณีอนัดีงาม ตลอดถึงวิถีสังคม ค่านิยมท่ีไม่ผิดหลักศีลธรรม เพื่อให้ชีวิตมี
ความสุขและสังคมด ารงอยูอ่ยา่งมีสันติสุข 
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    3) อนุเคราะห์ดว้ยความปรารถนาดี ในบางโอกาสอุบาสกอุบาสิกาหรือคฤหสัถ ์
อาจมีความจ าเป็นตอ้งขอความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ เช่นในปัจจุบนัวดัเป็นศูนยร์วม
จิตใจของชุมชน  บางคร้ังชุมชนอาจจะตอ้งอาศยัวดัในการเป็นท่ีประชุมชาวบา้น พระสงฆ์ก็จะตอ้ง
อนุเคราะห์สถานท่ีตามความเหมาะสม ทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การอนุเคราะห์ผูมี้ทุกข์โศกต่าง ๆ 
ดว้ยธรรมะ เพื่อใหไ้ดห้ลกัคิด หลกัธรรมในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวติ 
    4) ให้ไดฟั้งไดรู้้ในหลกัธรรมท่ียงัไม่เคยฟัง  พระสงฆท่ี์ดีจะตอ้งศึกษาธรรมจน
เขา้ใจแจ่มชดัและน าความรู้ความเขา้ใจนั้นมาบอกกล่าว แสดงธรรมให้อุบาสกอุบาสิกาไดมี้โอกาส
เรียนรู้ธรรมอยูเ่สมอ เพื่อส่งเสริมการสืบทอดพุทธศาสนาและส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัธรรม 
ทั้งน้ีตอ้งหมัน่ศึกษาธรรมเพิ่มเติมเพื่อจะไดมี้ส่ิงควรรู้ใหม่ ๆ มาให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไดรั้บฟัง 
เป็นการส่งเสริมบุญส าหรับผูใ้หท่ี้เรียกวา่ “ธมัมเทศนามยั” คือ บุญเกิดจากการแสดงธรรมและส่งเสริม
บุญส าหรับผูรั้บฟังธรรม เรียกวา่ “ธมัมสัสวนมยั” คือ บุญส าเร็จจากการฟังธรรม 
    5) ช้ีแจงอธิบายหลกัธรรมท่ีเคยฟังแลว้ให้เขา้ใจแจ่มแจง้ตามหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจา้  เน่ืองจากหลกัธรรมบางประการมีความลึกซ้ึงและมีนยัทั้งทางธรรม คือ มุ่งมรรคผล
นิพพานโดยตรงและมีนยัท่ีสามารถประยุกตใ์ชก้บัทางโลก เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีงามตามวิถีปุถุชนไดด้ว้ย 
พระสงฆจ์ะตอ้งมีความสามารถในการอธิบายใหเ้ขา้ใจอยา่งแจ่มชดัเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบติัต่อไป 
  4.2.6.2 การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี ค าว่า “อุบาสก” หมายถึง ชายผูน้ัง่ใกล้พระรัตนตรัย 
“อุบาสิกา” หมายถึง หญิงผูน้ัง่ใกลพ้ระรัตนตรัย ไดแ้ก่ ฆราวาสผูน้บัถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์และ
ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพุทธศาสนา ในฐานะท่ีพระสงฆเ์ป็นผูอ้นุเคราะห์อุบาสกอุบาสิกาโดยธรรม อุบาสก
อุบาสิกาก็จะตอ้งอุปถมัภแ์ละปฏิบติัต่อพระสงฆต์ามหลกัหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี (พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺ
โต), 2535, หนา้ 69) 
    1) จะท าส่ิงใด ก็ท  าด้วยเมตตา อุบาสกอุบาสิกาท่ีดีจะต้องมีจิตใจท่ีดีงาม 
ประกอบดว้ยเมตตา คือ ความปรารถนาดี หวงัดีต่อพระสงฆ ์หรือเรียกวา่ “มีเมตตาจิต” และดว้ยเมตตา
จิตนั้น ย่อมส่งผลให้การกระท าทางกายเป็นกายกรรมท่ีดี มีสัมมาคารวะ มีความเอ้ือเฟ้ือ มุ่งให้
พระสงฆมี์ความผาสุกในการปฏิบติัพระธรรมวนิยั 
    2) จะพูดส่ิงใด ก็พูดด้วยเมตตา นอกจากการกระท าขอ้ตน้แลว้ การพูดจากบั
พระสงฆ์ก็ตอ้งพูดจาดว้ยเมตตา หวงัดี ปรารถนาดี พูดจาดว้ยค าจริง ค าอ่อนหวาน ค าประสานไมตรี
และค ามีสาระ 
    3) จะคิดส่ิงใด ก็คิดด้วยเมตตา อีกประการหน่ึงในการปฏิบติัต่อพระสงฆ์ คือ 
มโนกรรม หรือ ความคิด ก็จะตอ้งประกอบดว้ยเมตตา เพราะความคิดเป็นเบ้ืองตน้ของการกระท า 
หากคิดดี หวงัดี ก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการท าและพดูท่ีดีดว้ย  
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    4) ตอ้นรับดว้ยความเต็มใจ คือ การตอ้นรับพระสงฆใ์นโอกาสต่าง ๆ เช่น ในโอกาส
นิมนตท์่านไปเจริญพระพุทธมนตใ์นบา้นหรือแมแ้ต่การถวายบิณฑบาตท่าน ก็ตอ้งประกอบดว้ยความเตม็ใจ 
    5) อุปถมัภด์ว้ยปัจจยั 4  ปัจจยัทั้ง 4 นั้น ไดแ้ก่ ภตัตาหาร (อาหารบิณฑบาต)  จีวร 
เสนาสนะและยารักษาโรค (เภสัช) เป็นส่ิงมีความจ าเป็นส าหรับพระสงฆ ์ท่ีส าคญัพระสงฆไ์ม่สามารถ
จะซ้ือหาหรือประกอบอาชีพเยี่ยงชาวบา้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยั 4 ได ้เวน้ไวแ้ต่การบิณฑบาตอาหาร 
เพราะฉะนั้น อุบาสกอุบาสิกาตอ้งเอาใจใส่ดูแลท่าน เพื่อส่งเสริมการด ารงพรหมจรรยห์รือการปฏิบติั
พระธรรมวนิยัของท่าน   
  4.2.6.3  หลักจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางธรรม  นอกจากชีวิตทางโลก คือ 
การด าเนินชีวิตตามปกติวิสัยในแต่ละวนัแลว้  เป้าหมายส าคญัของพระสงฆแ์ละอุบาสกอุบาสิกาคือ
การมีความกา้วหนา้ในทางธรรมดว้ย นบัตั้งแต่เป้าหมายเบ้ืองตน้ ท่ามกลางและท่ีสุด คือ พระนิพพาน 
เพราะฉะนั้น จึงตอ้งมีหลกัในการปฏิบติัเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้านั้น ในท่ีน้ีขอน าหลกัทางพุทธ
ศาสนาท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้ 4 ประการ เรียกวา่ “จกัร 4”  ไดแ้ก่  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺ
โต), 2551, หนา้ 59) 

   1) ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยู่ในประเทศอนัสมควร หรือ อยู่ในสังคมท่ีดี  
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายชีวติท่ีวางไว ้ ผูป้ระสงคค์วามกา้วหนา้จึงตอ้งส ารวจถ่ินท่ีอยูห่รือสังคมท่ีตนอยู่
ร่วมว่าเป็นสังคมท่ีดีหรือไม่ หากเป็นสังคมท่ีดีก็ย่อมเก้ือกูลต่อความก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติัธรรมนั้น ถ่ินท่ีอยูจ่ะตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัความดี เช่น อยูใ่นชุมชน
ท่ีส่งเสริม สร้างสรรคโ์อกาสแห่งการท าความดี เป็นตน้ 

   2) สัปปุริสูปัสสยะ คือ  การคบหาสัตบุรุษหรือคนดี (ผูป้ระพฤติดีทั้งทางกาย 
วาจาและใจ) มาเป็นมิตร  มิตรท่ีดีย่อมชกัน าไปในทางท่ีดี มีความกา้วหนา้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
(ค าวา่ “มิตร” ในท่ีน้ี คือ บุคคลต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบขา้งซ่ึงมีสายใยสัมพนัธ์กนัโดยความเป็นญาติและสนิท
มกัคุน้กนัในฐานะอ่ืน ๆ ดว้ย) 

   3) อตัตสัมมาปณิธิ  คือ ตั้งตนให้ด ารงอยู่ในแนวทางท่ีถูกตอ้งชอบธรรม มี
ศีลธรรม ไม่ประพฤติทุจริตดว้ยกาย วาจา ใจ รักษากฎกติกาของสังคม  ไม่ผดิวนิยั ไม่ผดิจรรยาบรรณ 

   4) ปุพเพกตปุญญตา  คือ  ความเป็นผูเ้คยสั่งสมบุญมาก่อนหรือมีบุญเก่าคอย
อ านวยส่งผลให้ประสบกบัความกา้วหนา้ในปัจจุบนั ผูท่ี้จะเจริญกา้วหนา้ในทางโลกและทางธรรม 
จ าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานเดิมทางจิตใจท่ีเคยสั่งสมมา การท าบุญอยูส่ม ่าเสมอจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะบุญ
หรือความดีวนัน้ี คือ พลงัแห่งความดีท่ีจะช่วยหนุนน าใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต  
   โดยสรุปหลกัทั้ง 4 น้ี อาจจะเรียกวา่ “อยูท่ี่ดี  มีมิตรดี ตั้งตนดีและมีความดี” นัน่เอง  
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4.3  บทสรุป 
 

  หลกัจริยธรรมเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีดีงามนั้นอาจมีมากมายทั้งท่ีเป็นหลกัการทาง
พุทธศาสนา ศาสนาอ่ืน ๆ และหลกัจริยธรรมสากลในรูปแบบต่าง ๆ แต่เน่ืองจากหลกัความสัมพนัธ์
ของบุคคล 5 ประเภทของขงจ้ือและหลกัทิศ 6 ทางพุทธศาสนาครอบคลุมมิติสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งกวา้งขวาง สามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นหลกัการความดีเพื่อการด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสุขไดอ้ยา่งชดัเจน จึงไดน้ ามาเสนอไวใ้นบทน้ี   
  สาระส าคญัของหลกัปฏิบติัทั้ง 6 ประการนั้น สามารถบูรณาการเขา้กบัการสร้างเสริม
ความเขม้แข็งของสถาบนัทางสังคมอย่างน้อย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ครอบครัว (บา้น) สถาบนัศาสนา (วดั) 
สถาบนัการศึกษา (โรงเรียน) และสังคมโดยภาพรวม  โดยอาจสงเคราะห์หลกัปฏิบติันั้นเขา้กบัสถาบนั
ทางสังคม ดงัน้ี 
   ขอ้ปฏิบติัระหวา่งบิดามารดากบับุตรธิดาและสามีกบัภรรยา สงเคราะห์ในการสร้าง
เสริมความเขม้แขง็ของครอบครัว (บา้น) 
   ขอ้ปฏิบติัระหว่างพระสงฆ์กบัอุบาสกอุบาสิกา สงเคราะห์ในการสร้างเสริมความ
เขม้แขง็ของศาสนา (วดั) 
   ขอ้ปฏิบติัระหวา่งครูอาจารยก์บัศิษย ์สงเคราะห์ในการสร้างเสริมความเขม้แข็งของ
สถาบนัการศึกษา (โรงเรียน)  
   ขอ้ปฏิบติัระหว่างมิตรสหายดว้ยกนัและนายจา้งกบัลูกจา้ง สงเคราะห์ในการสร้าง
เสริมความเขม้แขง็ของสังคมโดยภาพรวม  
  นอกจากนั้น หลกัจริยธรรมท่ีได้น าไวแ้ต่ละด้าน ก็เป็นหลกัท่ีหนุนเสริมเป้าหมายของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี  หากผูศึ้กษาไดน้ าหลกัปฏิบติัดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง ยอ่มบรรลุเป้าหมายท่ีดีงามไดอ้ยา่งแน่นอน   
 

4.4 ค าถามทบทวน 
 

 ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาตอบค าถามและอธิบายใหช้ดัเจนครบทุกประเด็น 
 

 1.  การเป็นพ่อแม่ท่ีดีและบุตรธิดาท่ีดีตอ้งปฏิบติัตนอย่างไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการ
ปฏิบติัดี 
 2.  การเป็นครูอาจารยท่ี์ดีและศิษยท่ี์ดีตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการปฏิบติั
ดี  
 3.  การเป็นสามีภรรยาท่ีดีตอ้งปฏิบติัตนเอยา่งไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการปฏิบติัดี 
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 4.  การเป็นเพื่อนท่ีดีตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการปฏิบติัดี 
 5.  การเป็นนายจา้งและลูกจา้งหรือผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดีตอ้งปฏิบติัตน
อยา่งไรและมีคุณธรรมอะไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการปฏิบติัดี 
 6.  การเป็นศาสนิกชนท่ีดีควรปฏิบติัตนอยา่งไรและมีคุณธรรมอะไรมาส่งเสริมการปฏิบติัดี
บา้ง  การเป็นลูกจา้งท่ีดีตอ้งปฏิบติัต่อนายจา้งอยา่งไรบา้ง  
 7.  หากมนุษยไ์ม่ปฏิบติัตนตามหลกัทิศ 6 จะก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมอยา่งไรบา้ง  
 8.  นกัศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นคนดีตามหลกัทิศ 6 อยา่งไรบา้ง 
 9.  เหตุใดขงจ้ือจึงสอนเนน้เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ๕ ประเภท 
 10. นกัศึกษาสามารถน าหลกัค าสอนเร่ืองทิศ 6 และค าสอนเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
5 ประเภทมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนเรียนรู้ 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาท าจิตใจให้สงบผ่อนคลายสังเกตจิตใจตนเองและบนัทึกผลการ
เรียนรู้ 

 
คร้ังท่ี 1 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................. 
คร้ังท่ี 2 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่1 
อภปิรายกลุ่ม 

 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาใชเ้วลากลุ่มละไม่เกิน 10 นาที อภิปรายในประเดน็ต่อไปน้ี 
 
1. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตนหรือปฏิบติับกพร่องจากหลกัทิศ 6 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
2. วเิคราะห์ขอ้ดีท่ีเกิดจากการปฏิบติัตนถูกตอ้งสมบูรณ์ตามหลกัทิศ 6 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................ 
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ใบงานการฝึกทักษะชีวติที่ 1 
รับผดิชอบดมีีคุณจริง 

 

ค าช้ีแจง : ให้นักศึกษาเขียนหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละวนัของนักศึกษาทั้งใน
มหาวทิยาลยัและท่ีบา้น 
 

วนั หน้าทีค่วามรับผดิชอบทีบ้่าน หน้าทีค่วามรับผดิชอบทีม่หาวทิยาลยั 
จนัทร์  

 
 

องัคาร  
 

 

พุธ  
 

 

พฤหสั  
 

 

ศุกร์  
 

 

เสาร์  
 

 

อาทิตย ์  
 

 

 
ขอ้คิดหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์น้ี 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

........... 

ใบงานแบบฝึกทักษะชีวติที่ 2 
ความรู้คู่คุณธรรมท าโลกสดใส 

 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัศึกษาอ่านหนงัสือพิมพแ์ละวเิคราะห์ข่าว ตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. เขียนประเด็นข่าวเก่ียวกบัผูมี้ความรู้แต่ขาดคุณธรรม และวิเคราะห์วา่ บุคคลนั้นขาดคุณธรรมขอ้ใด 
เหตุการณ์นั้นเกิดผลกระทบอะไรบา้ง 
 1.1 ข่าวท่ี 1  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………. 
ผลการวเิคราะห์ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 1.2 ข่าวท่ี 2 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
ผลการวเิคราะห์ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
2. แนวทางแกปั้ญหา บุคคลท่ีมีความรู้แต่ขาดคุณธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 


