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ปญหาวิจัยเชิงวิชาการ
เรื่อง ความขัดแยงของสังคมไทย กรณีศึกษา:วันอาสาฬหบูชาและการเขาพรรษา
ในสถานการณความขัดแยงและการปรองดอง
------------------------------

1. ปญหาและตนเหตุของปญหา
แมวา..วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา..จะคลายกับวันหยุดอื่นๆแตทั้งสองวันนีไ้ มเหมือน
วันหยุดอื่นๆเพราะเปนวันสําคัญทางศาสนา และตางจากวันสําคัญทางศาสนาดวยกันเนื่องจากสองวันนี้
กําหนดโลกทรรศนกับระบบคุณคา และเรียกรองใหมีการปฏิบัตใิ หบรรลุคุณคาดังกลาว มิใชวนั ระลึกถึง
ความสําคัญของอดีตวันหนึ่งเทานั้น ไมวาจะเปนวันหยุดทางศาสนา หรือไมใชวนั หยุดทางศาสนา ตาง
ก็เปนกิจกรรมหรือชุดของพฤติกรรมมนุษยดวยกันทั้งสิ้น และถากิจกรรมมนุษย แบงออกเปนสอง
สวน คือสวนที่เปนตัวการกระทําของมนุษย ใหกระทําหรืองดเวนกระทําบางอยาง กับอีกสวน
หนึ่งของโลกทรรศน ที่ประกอบดวยชุดคุณคา อันเปนความเชื่อเปาหมายของการกระทํา เมื่อ
กลุมบุคคลสวนใหญในสังคม เชื่อในคุณคาชุดเดียวกัน และทํากิจกรรมเพื่อบรรลุคณ
ุ คานั้น
รวมกัน สังคมก็ปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วันอาสาฬหบูชากับการเขาพรรษาเปนชุด
กิจกรรมของชาวพุทธ เปนกิจกรรมสําคัญมาก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธก็จะประกอบกิจรวมกัน ชุดคุณคา
อันเปนเปาหมายของกิจกรรมที่ประกอบดวยคุณคาเปาหมายทั่วไปคือ การเห็นคุณคาชีวติ เอื้อตอการมี
ชีวติ ที่ดีในโลกปจจุบัน และทําชีวิตปจจุบันเอื้อตอความหลุดพนใหกับชีวติ ในโลกภายหนา ตัวอยางคํา
สอนที่ยืนยันเรื่องนี้คือ คําสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 และคําสอนเรื่องอรรถะ 3 คําสอนแรกกลาวถึง
คุณสมบัติของชาวพุทธผูประเสิรฐ สวนคําสอนหลังกลาวถึงจุดมุงหมายชีวิต โดยสรุปชาวพุทธที่ดี
ตองหยั่งเห็นคุณคาชีวติ
ตองการยกระดับชีวติ ตนเองและมีความปราถนาใหผูอื่นยกระดับชีวติ ดวย
เชนกัน ตองการใหตนเองและผูอื่นมีชีวิตที่ดี พัฒนาขึ้นเปนลําดับ ทําใหตนเองและผูอื่นมีชีวติ ที่ดีทั้ง
ชีวติ ปจจุบัน และอนาคต ทั้งชีวติ ระดับตนที่เปนชีวติ ที่ดีทางวัตถุ และชีวิตที่ดีอันเกิดจากความหลุดพน
ของจิตใจ แตจากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ชาวพุทธกลุมหนึ่งเรียกรองให
รัฐ ใชความรุนแรงกับฝายตรงกันขาม เห็นวาการที่รัฐเอาทหารปดลอมมีเจตนาใหฝายตรงกันขามอดน้ํา
และอาหารนั้นถูกตอง และเมื่อรัฐใชความรุนแรง จนมีผูบาดเจ็บและเสียชีวติ จํานวนมาก ประทุษรายตอ
ชีวติ ไมเวนแมกระทั่งในเขตอภัยทาน จนบัดนี้ก็ยังไมมีชาวพุทธคนไหน ออกมาชี้ใหเห็นวา สิ่งที่เกิดขึ้น
เปนวิกฤติตอมโนธรรมชาวพุทธ ทาทายอุดมคติของชาวพุทธแตกลับเพิกเฉยตอการบาดเจ็บลมตาย
ของเพื่อนมนุษยดวยกัน และเห็นดีเห็นงามในทางออม ปจจุบันนี้ความขัดแยงในสังคมไดพัฒนาพน
จากความขัดแยงระหวางบุคคล คือระหวางคุณทักษิณกับฝายตรงกันขาม เปนกิจกรรมความขัดแยง
ระหวางคนสองกลุมที่มีชุดคุณคาอันเปนเปาหมายของการกระทําที่แตกตางกันอยางตรงกันขาม และชุด
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คุณคาของแตละกลุมไมเอื้อตอการดําเนินชีวติ อยางปกติสุขของกันและกัน จนความรุนแรงประทุขึ้นดัง
ในการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา และยังคงประกาศเปนภาวะฉุกเฉินในปจจุบัน
วัน
อาสาฬหบูชากับวันเขาพรรษาเปนวันสําคัญทางศาสนายิ่งกวาวันอื่นๆ นั่นคือวันทัง้ สองวันนี้มิใชแควันที่
ชาวพุทธทํากิจกรรมเพื่อรําลึกถึงเหตุการณเมื่อครั้งพุทธกาลเทานั้น เนื่องจากกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
ในปจจุบันหมายถึงการยอมรับโลกทรรศนแบบพุทธ ซึ่งก็คือขอธรรมเรื่อง อริยสัจ 4 (สัจธรรมของชิวตี
4 องคประกอบ) เปนระบบคุณคาหรือระบบความเชื่อของชีวิต สวนวันเขาพรรษาหรือการเขาพรรษา
เปนการปฏิบตั ิ (ตามองคประกอบในขอที่ 4) ใหบรรลุตามระบบคุณคาตามโลกทรรศนเรื่องอริยสัจ 4
หลักคําสอนเรือ่ งอริยสัจ 4 ซึ่งถูกประกาศและไดการยอมรับใหเปนระบบความคิดในการอาสาฬหบูชานี้
แบงออกเปนสองสวน สวนแรกในอริยสัจ 4 ขอ 1-3 (ทุกข สมุทยั นิโรธ) เปนความจริง (อภิปรัชญา)
ของชาวพุทธที่เห็นวาชีวติ เปนทุกข ความทุกขของชีวิตคือการยึดติดกับโลกทีเ่ ปนไปในกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงตามเหตุและปจจัย ไมอาจยึดเปนสารัตถะได ชีวิตดํารงอยูในกระแสปจจัยสัมพันธ อันเปน
วัฏฏะ โดยมีมิจฉาทิฐิ (อวิชชา) เปนจุดตั้งตนของกระแสความทุกข คุณคาของชีวิตที่แทจริงคือการพน
ทุกข สวนหลังเปนสวนการปฏิบัตเิ นนการควบคุมกายและจิต เพื่อนการบรรลุคณ
ุ คาตามโลกทรรศนใน
ขอ 1-3 สวนการปฏิบัตินคี้ อื ขอ 4 ในอริยสัจ 4 ที่เรียกวามรรค 8 หรือแนวปฏิบตั ิ 8 ประการ ชวงแหง
การเชาพรรษาเปนชวงเวลาที่ชาวพุทธตองปฏิบัติองคมรรค 8 ใหครบถวนและเขมงวดกับพฤติกรรมที่
ทําใหชีวติ ตกต่ํา
ในชวงเขาพรรษาชาวพุทธ จะตองควบคุมการกระทําโดยใชมรรค 8 อันเปนอริยสัจ 4 ในขอ 4
เปนแนวทางกํากับการกระทํา มรรค 8 เปนหลักการพัฒนาคน (สิกขา) ของชาวพุทธ ที่สอดคลองกับ
บุคลิกภาพของบุคคลสาม (ไตร ) ดาน คือ ดานหนึ่งเปนการควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจาที่จะ
สงผลกระทบตอชีวติ ตนเองและผูอื่นเรียก “ศีล” อีกดานหนึ่งเปนการควบคุมพฤติกรรมของจิตเรียก
“สมาธิ” และอีกดานหนึ่งเพื่อใหจิตบรรลุคณ
ุ คาหรือความจริงตามอริยสัจในขอ 1-3 เรียก “ปญญา” ชีว
ทัศนเรื่องชีวิตเปนทุกขในอริยสัจ 4 ขอ 1 สาวเอามาจากกรอบโลกทรรศนในเรื่อง ไตรลักษณ อิ
ทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปปบาท และธรมมนิยาม อันเปนกรอปอภิปรัชญาของพุทธ หรือเปนปญหาใน
ระดับอภิธรรม (metaphysics) สําหรับการเขาพรรษาใหเครงครัดตามมรรค 8 ที่เปนอริยสัจในขอ 4 เปน
สวนของจริยธรรม (ethics) โดยตรง ทั้งสองวันจึงเปนการเชื่อมโยงจากความจริงสูการปฏิบตั ิ จาก
โลกทรรศนเปนการกระทํา เมื่อถึงวันอาสาฬหบูชา ชาวพุทธทํากิจกรรมทางศาสนาเพื่อนอมระลึกถึงสัจ
ธรรมของชีวติ เรื่องอริยสัจ 4 วันรุงขึ้นเปนวันเริ่มตนแหงฤดูกาลเขาพรรษา ชาวพุทธจะพัฒนาตนโดย
การเขมงวดกับพฤติกรรมโดยเริ่มจากการปฏิบัตติ ามหลักของศีล เชน งดการดื่มของมึนเมา งดอาหาร
บางมื้อ บางประเภท งดอบายมุข เปนตน การใชศลี กํากับพฤติกรรม นอกจากจะทําใหตนมีความบริ
สุทธทางจิตแลว ศีลยังปองกันการละเมิดผูอื่น ศีลเปนการพัฒนาตนที่มีมติทางสังคม ศีลกําหนด
ความสัมพันธทั้งตอตนเองและผูอื่น ศีลมิใชเครื่องมือนําไปสูความหลุดพนสวนปจเจกเทานั้น
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ถาพฤติกรรมชองบุคคลจําแนกออกเปนสามดาน คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ความ
ขัดแยงทางสังคมอยางรุนแรงที่เปนอยูในขณะนี้เกิดจากพฤติกรรมทางกายและวาจา พฤติกรรมทาง
กายกอการละเมิดชีวิตอื่นใหตกต่ําโดยตรง พฤติกรรมทางวาจาละเมิดกายผูอื่นโดยออม และละเมิด
จิตใจผูอื่นโดยตรง ศีลจึงเปนหลักของความปรองดองขั้นตน ความขัดแยงที่กําลังหาทางปรองดองกัน
อยูในปจจุบัน
เกิดการลวงละเมิดรางกายและจิตใจกันดวยกายและวาจา มีผูไดรับบาดเจ็บลมตาย
จํานวนมาก ยังใชมิจฉาวาจาใหรายฝายตรงกันขามทางทีวี ถาเนือ้ แทของศีลเปนการควบคุมกายและ
วาจา การควบคุยกายจะเปนจุดเริ่มตนของการปองกันละเมิดกันในทางกายภาพ การละเมิดกันในทาง
กายภาพแมจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติ แตมีพิสัยจํากัด แตที่สําคัญกวานี้ตองควบคุมวาจา นักการเมือง
โฆษกประจําตัวนักการเมืองควรมีสัมมาวาจา เปนชาวพุทธตัวอยาง เปนผูมีศาสนาตัวอยาง สือ่ ควรทํา
ขาวไดดีกวา การยื่นไมคไกลปากนักการเมือง เพราะแมวาจาจะละเมิดผูอื่นโดยทางออม แตวาจาละเมิด
จิตใจผูอื่นไดลกึ กวา และทําใหคนละเมิดกันและกันในทางกายภาพได ดังเหตุการณวันที่ 19 พฤษภาคม
ที่ผานมา ศีลเปนเรื่องการควบคุมกิเลสอยางหยาบที่ปรากฏออกไปในโลกภายนอก แตการปรากฏ
ออกไปภายนอกสัมพันธกับโลกภายในจิตใจ นั่นคือจะมีศีลไดเมื่อจิตใจเห็นคุณคาชีวติ ทั้งของตนเอง
และผูอื่น การตระหนักในคุณคาชีวติ จะไมละเมิดชีวติ ไมละเมิดชีวติ ดวยตนเอง ไมเรียกรองใหละเมิดกัน
และกัน จึงเปนบุคคลที่เคารพตนเองและผูอื่น
ชาวพุทธจะไดประโยชนจากการทําบุญในวัน
อาสาฬหบูชาและชวงการเขาพรรษาโดยการพัฒนาจิตใหตระหนักในคุณคาชีวติ
ทั้งตนเองและผูอื่น
หลีกเลี่ยงการละเมิดชีวติ ทั้งทางกายและวาจา
ทั้งทางตรงและทางออม
การเห็นคุณคาชีวิตเปน
จุดเริ่มตนของการปรองดอง การเห็นคุณคาชีวติ จะเห็นความเสมอภาคในการดํารงอยูอยางปกติสุขของ
กันและกัน และยินดีในการพัฒนาชีวิตทีด่ ียิ่งๆขึ้น
ชาวพุทธที่ประทุษรายตอชีวติ ตอความเชื่ออันเปนระบบคุณคาของฝายตรงกันขามทัง้ ทางตรง
และทางออมเห็นวาการกระทําของผูอื่นและความเชื่อของผูอื่นเปนปฏิปกษตอการดํารงอยูของตนเอง
จะเปนชาวพุทธ หรือเปนผูมีศาสนาได ก็เปนไดเพียงชาวพุทธกํามะลอ เปนผูมีศาสนาแบบจอมปลอม
เพราะจิตตองการใหผูอื่นตกต่ํานั้นเปนจิตใจที่ขาดการเคารพในชีวิต ทั้งตอตนเองและผูอ่นื เปนมิจฉาทิฐิ
มิใชสัมมาทิฐิ จิตที่เปนสัมมาทิฐิ อันเปนองคประกอบที่สําคัญอันยิ่งยวดของการเขาพรรษา ยอมเปน
จิตที่ตองการเห็นการพัฒนาชีวติ
จนดวงตาแหงจิตใจเห็นอริยสัจ หลุดจากความขัดแยงทัง้ ภายใน
ตนเอง และภายนอกกับผูอื่น หลุดพนจากวัฏฏะความทุกขและความขัดแยง มีหัวใจที่หยั่งถึงอริยสัจ 4
แหงการอาสาฬหบูชา ระวังนะวา จะเปนชาวพุทธดวยหัวใจ หรือจะเปนชาวพุทธแคที่ริมฝปากเทานั้น
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2. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory)
พฤติกรรมในทางลบของหนังสือพิมพเสรีในสหรัฐอเมริกาผลักดัน ใหนักคิดนักวิชาการเขา
มาชวยนักหนังสือพิมพและผูพิมพโฆษณา ในการสรางจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพมาตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 แตผูที่มีสวนในการวางรากฐานทฤษฎีนี้เปนอยางมากก็คือ โจเซฟ พูลิทเซอร
(Joseph Pulitzer) ที่ไดพยายามตอสูเพื่อตั้งสถาบันการศึกษาวารสารศาสตรขึ้น (ปจจุบันนี้อยูใน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอรค) และไดเขียนเรื่องนี้ไวในวารสาร American Review เมื่อป ค.ศ. 1904
วา “ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําในสิ่งที่ถูกตอง ความรูถูกถวนที่สุดเกี่ยวกับปญหาที่
จะตองเผชิญ และความรูสึกรับผิดชอบทางศีลธรรมดวยความจริงใจ สามอยางนี้จะชวยปกปอง
วิชาชีพวารสารศาสตรใหพนจากความยอมจํานนตอผลประโยชนทางธุรกิจที่เห็นแกตัวและเปน
ศัตรูตอสวัสดิการของประชาชน” (Joseph Pulitzer, อางถึงในสมควร กวียะ, 2545 : 91) นับแตนั้น
มาการพู ด ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบก็ ข ยายกว า งออกไป หนั ง สื อ พิ ม พ ต อ งมี เ สรี ภ าพตามแนวความคิ ด
อิสรภาพนิยม แตขณะเดียวกันก็ตองมีความรับผิดชอบควบคูกันไปดวย เกิดเปนแนวความคิดเสรีนิยม
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกกันวา Neo-liberalism ในแนวความคิดนี้เสรีภาพถูกจํากัดขอบเขตดวย
ความรูสึกรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพภายใตจรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพ และโดยการควบคุม
ของสถาบันรัฐที่เปนอิสระไมขึ้นกับรัฐบาลหรือผูใด (Public but independent institutions) ความคิด
เกี่ยวกับสถาบันรัฐที่เปนอิสระนี้เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลสหรัฐจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิทยุ (Federal Radio
Commission) เพื่ออนุญาตความถี่รวมทั้งควบคุมเนื้อหารายการ ในป ค.ศ. 1927 และจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง (Federal Communications Commission) เพื่อออก
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานีและดูแลการใชคลื่นออกอากาศ ในป ค.ศ. 1934
1. อันที่จริงทฤษฎีเสรีนิยมแนวใหมเพิ่งจะกลายเปนทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมอยางชัด
แจงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เอง เมื่อคณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน (Commission on
Freedom of the Press) ไดศึกษาและรายงานชื่อวา สื่อมวลชนที่มีเสรีภาพและความรับผิดชอบ (A
Free and Responsible Press) (R. Htuchins, 1947 อางในสมควร กวียะ, 2545 : 92) แมวาผลงาน
ของคณะกรรมาธิการจะไดรับการวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากวงการวิชาชีพ แตสวนใหญก็มิได
ขัดแยงในหลักการ จึงเทากับวาชวยตบแตงใหทฤษฎีนี้มีรูปรางชัดเจนยิ่งขึ้น
2. บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีนี้พฒ
ั นามาจากทฤษฎีเสรีนยิ มแบบดั้งเดิม แตเจาะ
เนนที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เหลานั้นใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวมอยางแทจริง
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ประการแรก จะตองถือเปนภาระหนาที่หลักที่จะใหบริการแกระบบการเมือง โดยการใหขาวสาร
และใหมีการอภิปรายโตเถียงในเรื่องของสวนรวมหรือกิจการสาธารณะ
ประการที่สอง ซึ่งเปนหนาที่รองลงมาก็คือ ควรจะตองสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและให
ความสวางทางปญญา (Enlightening) แกสาธารณชนเพื่อจะไดเกิดความสามารถในการปกครองตนเอง
ประการที่สาม ควรจะตองพิทักษรกั ษาสิทธิของบุคคลโดยคอยเฝาดูรัฐบาล
ประการที่สี่ ควรจะตองใหบริการแกระบบเศรษฐกิจ โดยเนนสงเสริมผลประโยชนของผูซื้อ
ผูขายสินคาและบริการดวยสื่อการโฆษณาแตรายไดจากการนี้จะตองไมบั่นทอนอิสรภาพของสื่อมวลชน
ประการที่หา ควรจะตองใหความบันเทิงแกสาธารณชน แตมีเงื่อนไขวาจะตองเปนความ
บันเทิงที่ “ดี” มีคุณภาพ
ประการที่หก ควรจะตองหลีกเลีย่ งไมเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่อาจนําไปสูการประกอบ
อาชญากรรม ความรุนแรง ความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือการกาวราวตอชนกลุมนอย
ประการที่เจ็ด สื่อมวลชนควรจะตองเปนพหุนิยม คือสะทอนความคิดเห็นที่แตกตางกัน รวมทั้ง
เปดโอกาสใหใช สิทธิโตตอบ จะเห็นไดวาทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม แตกตางจากทฤษฎีเสรี
นิยมหรืออิสรภาพนิยมตรงประเด็นที่วา เสรีภาพมิไดเปนแตเพียงอิสรภาพที่ไรจุดหมายปลายทาง และ
เสนอสนองสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกเทานั้น
หากจะตองเปนอิสรภาพที่นําไปสูการสรางสรรค
ผลประโยชนของสวนรวมใหเกิดผลอยางจริงจัง สื่อมวลชนมิไดเกิดมาเพื่อเปนเครื่องมือของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเพียงอยางเดียว แตจะตองเปนเครื่องมือสื่อสารที่สรางความสัมฤทธิผลใหกับสังคมดวย สรุป
ไดวาเสรีภาพจาก (freedom from) หรือเสรีภาพเชิงลบ (negative freedom) ไดกลายมาเปนเสรีภาพ
เพื่อ (freedom for) หรือเสรีภาพเชิงบวก (positive freedom) นั่นเอง
2.2 แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ
2.2.1 ความหมาย และกระบวนการความขัดแยง
2.2.2 ประเภทและความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
2.2.3 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
2.2.4 ผลเสียและผลดีของความความขัดแยง
2.2.1 ความหมายความขัดแยงในองคการ
ความขัดแยง คือ ความไมเห็นพองกันในเรื่องตางๆ ที่เขามีสวนรวมในองคการ
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กระบวนการความขัดแยงในองคการ
กระบวนการทีท่ ําใหเกิดพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึง
ชั้นตอนตางๆ ที่เชื่อมโยงกันและมีรายละเอียดดังในรูปแผนภูมิที่ 1.1

ขั้นที่ 1
สาเหตุ

- การติดตอสื่อสาร
- โครงสรางขององคการ
- ความแตกตางกันของบุคคล

ขั้นที่ 2
ความขัดแยงที่
ประเภทความขัดแยง
มองเห็นได

ขั้นที่ 3
พฤติกรรม

3. วิธีการ 5 ขอ
เพื่อลดความขัดแยง

ความขัดแยง
ที่รูสึกได

ขั้นที่ 4
ผลที่เกิดขึ้น

พฤติกรรมของกลุมเพิ่มขึ้น
ความขัดแยงที่เปดเผย
พฤติกรรมของกลุมลดลง

การจัดการเพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงการเชือ่ มโยงในกระบวนการความขัดแยงในองคการ
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2.2.2 ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวแบบโบราณ ( The Traditional View)
ซึ่งมองความขัดแยงวาเปนเครื่องทําลายและกอผลเสียแกองคการ และความขัดแยงเกิดจาก
ความผิดขององคการบริหาร หนาที่ของนักบริหาร คือ หลีกเลี่ยงการขัดแยงและขจัดความขัดแยง
2. แนวพฤติกรรมศาสตร (The Behavioral View)
ซึ่งยอมรับความขัดแยงวาเปนธรรมชาติขององคการ และเปนสิง่ ที่จะเปนประโยชนตอองคการ
จะแกไขความขัดแยง โดยการชี้ถึงสาเหตุหรือปญหาของความขัดแยง
3. แนวความคิดดานปฏิกริยาสัมพันธ (The Interaction View)
ซึ่งมองแนวขัดแยงในทางดานดีและสรางสรรค กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ ขึ้นใน
องคการ หนาที่หลักของนักบริหาร คือการแกปญหาดวามขัดแยง
2.2.3 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน
2.2.4 ผลดีและผลเสียของความความขัดแยงในองคการ
1. ผลดี
1. ปองกันการอยูกับที่
2. กระตนุใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
3. มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขทีช่ ัดเจน
4. ชวยเสริมสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล
5. กระตุนใหเกิดความสามัคคีในองคการ (ความขัดแยงภายนอก)
6. สรางความคิด และกระตุนใหหาทางแกปญหาเหลานั้น
2. ผลเสีย
1. ทําใหเกิดความสูญเสียกําลังคน
2. ทําใหมิตรภาพในกลุมนอยลง
3. บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจหมดลงไป
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา (Leaders and Leadership)
2.3.1 ความหมายของผูนํา (Leaders)
ผูนํา คือ ผูที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่น นําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจ
และเชื่อใจอยางเต็มที่อีกทั้งยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชา
อยางจริงจัง
2.3.2 ความหมายของภาวะผูนาํ (Leadership)
ภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอื่น การมีปฏิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคิดไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาว ไดวาภาวะผูน ําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อยาง ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา (Leaders) ผูตาม (Follows) และสถานการณ (Situations) อัน
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

2.3.3 ประเภทของผูนํา
ในเรื่องราวของ ประเภทของผูนําไดมีการแบงประเภทของผูนําไดหลายแบบ ซึ่งการแบงประเภท
ของผูนําตามลักษณะของการปฏิบัตงิ าน มีดังนี้
1. ผูนําตามกฎหมาย ไดแก ผูนําที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ ําหนด เชน นายกรัฐมนต
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของแตละตําแหนงเอาไว

9
2. ผูนําที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนผูที่มีคุณสมบัติพิเศษมีบุคลิกลักษณะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเปนไดทั้งในทางที่ดีหรือเลว เชน หัวหนานักเลง หัวหนาทีมกีฬา เปนตน
3. ผูนําในลักษณะที่เปนสัญลักษณ เชน พระมหากษัตริยเปนผูนําของพระราชวงศ
หรือของประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริยเ ปนผูนาํ
1. การแบงประเภทของผูนาํ ตามลักษณะพฤติกรรม
จอหน ฟลานาแกน (John C. Flanagan) ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมของหัวหนา และไดแบง
ผูนําตามลักษณะออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1 ผูนําที่มุงแตงานเปนสําคัญ มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกเปนเผด็จการ
1.2 ผูนําที่ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝาย เปนผูที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
1.3 ผูนําที่ถือวาประสิทธิภาพของการทํางานสูงไดเนื่องจากน้ําใจ ผูนําประเภทนี้ถอื วาน้ําใจหรือสิ่ง
ตอบแทน เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง
2. การแบงประเภทผูนําตามลักษณะการบริหารงาน
ลิปปทท (Lippitt) แบงประเภทของผูนําตามลักษณะของการบริหารงานเปน 3 ประเภทไดแก
2.1 ผูนําแบบเผด็จการ (The Autocratic Style)
2.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader)
2.3 ผูนําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez-faire or Anarchic Leader)
3. การแบงตามลักษณะพฤติกรรมทีแ่ สดงออกและพฤติกรรมการทํางาน
เกตเซลลกบั กูบา (Getzels กับ Guba) แบงผูนําออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของพฤติกรรม
ที่ผูนําแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหนวยงาน ผูนําดังกลาวทั้ง 3 ชนิด คือ
3.1 ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (The Nomothetic Leader) คือผูนําที่ถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ
กฎเกณฑและผลประโยชนของสถาบันหรือหนวยงานเปนสําคัญ แมจะตองทําลายน้ําใจคนหรือทําใหผูใด
เดือดรอนก็ไมถือเปนสิ่งสําคัญ สถาบันหรือหนวยงานกอนเสมอ
3.2 ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (The Idiographic Leader) คือผูนําที่อาศัยความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของเปนายๆไป ไมวาจะทําการใดคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความสุข
ความเดือดรอนของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกอนสิ่งใด หากมีอะไรขัดตอระเบียบอยูบางก็ไมสนใจ หากพิจารณาวา
เหมาะสมกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะสั่งการทันที คือถือวาการคบหาสวนตัวสําคัญกวาตําแหนง
3.3 ผูนําที่ประสานประโยชน (The Transactional Leader) คือผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชนของ
สถาบันหรือหนวยงานและประโยชนของบุคคล ทั้ง 2 อยางพรอม ๆ กันแลวอะลุมอลวยไมใหฝายใดตองเสียหาย
มากเกินไป เปนผูนําที่รูจักประนีประนอมในเรื่องทุกเรื่องประโยชนของหนวยงานก็ได ประโยชนของบุคคลก็ได
พรอม ๆ กันไป
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2.4 ทฤษฎีภาวะความเปนผูนํา (Leadership Theory)
2.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
2.2.3 ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณ
2.2.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฎิรูป
2.4.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
เปนวิธีการศึกษาวิธีแรกสุด แตเนื่องจากการศึกษาไมสามารถยืนยันไดวาคุณลักษณะ (Trait)
แตละคุณลักษณะของ ผูนํา สงผลตอประสิทธิภาพของภาวะผูนําได จึงไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปที่
พฤติกรรมหรือแบบของผูนําในเวลาตอมา คุณลักษณะสามารถสงเสริมใหผูนําประสบความสําเร็จได
คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของผูนํา เหลา
นักจิตวิทยาและนักวิจัยไดพยายามแยกแยะคุณลักษณะสวนตัวของผูเปนผูนํา ซึ่งเปนคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัว
ผูนํามาตั้งแตเกิด มิใชสิ่งที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีพื้นฐานความเชื่อทีว่ าผูนํายอมมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกตางไปจากผูตาม ไดพิจารณาคุณลักษณะใน 3 ดาน คือ
1. คุณลักษณะดานกายภาพ
2. ดานสติปญ
 ญา
3. ดานบุคลิกภาพของผูนํา
2.4.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและ
ชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and
Mouton และ Douglas McGregor
1.Kurt Lewin’ s Studies
Lewin แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ
1.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดศัตรูได ผูนํา
ลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น
1,2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวน
รวมในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิตและ
ความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่เรงดวนผูนํา
ลักษณะนี้ไมเกิดผลดี
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1.3 ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชา
เต็มที่ในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบียบ จะทําให
เกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตต่ํา การทํางานของผูนําลักษณะนี้เปนการ
กระจายงานไปที่กลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถควบคุมกลุมไดดี มี
ผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชลักษณะผูนํา
แบบใดยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย
2. Likert’s Michigan Studies
Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดยใช
เครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดขึ้น ประกอบดวย ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผูนํา แรงจูงใจ การ
ติดตอสื่อสาร การปฎิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมคุณภาพและ
สมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ
2.1 แบบใชอํานาจ (Explorative – Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว
จากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก
2.2 แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก ให
ความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมใหการติดตอสื่อสารจาก
เบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแต
อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา
2.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบริหารจะใหความไววางใจ และการ
ตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ
จะลงโทษนานๆครั้งและใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับลางขึ้นบน
และจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการ
ตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน
2.4 แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative – Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และ
เชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทนเปนความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงครวมกัน การประเมินความกาวหนา
มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน
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Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และยัง
พบวาผลผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการมีสวนรวมมากนอยของผูใตบังคับบัญชา
(3) Blake and Mouton’s managerial Grid
Blake and Mouton กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดย
กําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 – 9 และกําหนดผลผลิตเปน 1 – 9 เชนกัน และสรุปวาถา
คนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย เรียกรูปแบบนี้วา Nine-Nine Style (9, 9
style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบงลักษณะเดนๆของผูนําไว 5 แบบ คือ แบบมุงงานเปนหลัก
แบบมุงคนเปนหลัก แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม
ตารางที่ 2 ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product)

ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก
1. แบบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9, 1
2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9
3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished) แบบ 1, 1
4. แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5
5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management ) แบบ 9,9
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(4) McGregor’s: Theory X and Theory Y
Douglas McGregor เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีความ ตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ซึ่ง McGregor มีความเห็นวา การทํางานกับคนจะตอง
คํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน และตองการ
แรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองให สิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาตองการจึงจะทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติานใหบรรลุจุดมุงหมาย
2.4.3 ทฤษฎีตามสถานการณ
เปนทฤษฎีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก
1. แนวคิดทฤษฎี 3 – D Management Style
2. Theory Z Organization
3. Life – Cycle Theories
4. Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
2.4.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
2.4.1 ลักษณะของผูนําเชิงปฏิรูป
เบิรนส สรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบ ไดแก
1. ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
2. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
3. ผูนําจริยธรรม (Moral Leadership)
2.4.2 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership
2.4.3 จริยธรรมของภาวะผูนําเชิงปฎิรูป (The ethics of Transformational leadership)
2.5 คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ
1. สรางแรงขับ (Drive)
2. ความซื่อสัตยและความมั่นคง (Honesty and integrity)
3. แรงจูงใจในการเปนผูนํา (Leadership motivation)
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence)
5. ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive ability)
6. มีความรูในงาน (Knowledge of the business)
7. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)
8. ความยืดหยุน (Flexibility)
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2.6 หลักธรรมในการบริหารงาน
หลักธรรมหรือหลักคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา ที่ผูนําทัง้ หลายควรมีความตระหนักถึงและนํามา
พิจารณาในการบริหารงาน เพื่อใหงานที่ไดมีคุณภาพดี ประกอบดวย
2.6,1 อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ไดแก
1. ฉันทะ
2. วิริยะ
3. จิตตะ
4. วิมังสา
2.6,2 สังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวใน
สามัคคีหลักการสงเคราะห ไดแก
1. ทาน
2. ปยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา
2.6.3 พรหมวิหาร 4 เปนธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์หรือเปนธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวติ หมดจด
และปฏิบัตติ นตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทติ า
4. อุเบกขา
3. การตัดสินใจ ในการแกไขปญหา
การกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน เพื่อใหสังคมไทยในทุกกลุมทางสังคม จะตองมีความจริงใจ
ตอกันและมาตรการ ระบียบ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ทีนําออมาใชตองมีความทันสมัยเปนที่
ยอมรับของทุกฝายและผูท ี่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พรอมทั้ง
หนวยงานตางๆ จะตองมีการตัดสินใจอยางไร โดยจะตองคํานึงถึงความรุนแรงหนัก-เบาของผลลัพทที่
เกิดขึ้น ในปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เชน การใชประกาศ ศอฉ. ในพืน้ ที่เขตกรุงเทพและจังหวัดตางๆ
ทั่วประเทศกอนและหลังของการชุมนุมกลุมเสื้อแดง สังคมไทยจะมีปฏิกิริยาตอเรื่องนี้อยางไร จะเปน
ผูรับผิดชอบ
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ถากิจกรรมมนุษย แบงออกเปนสองสวน คือสวนที่เปนตัวการกระทําของมนุษย ใหกระทํา
หรืองดเวนกระทําบางอยาง กับอีกสวนหนึ่งของโลกทรรศน ที่ประกอบดวยชุดคุณคา อันเปนความเชื่อ
เปาหมายของการกระทํา เมื่อกลุมบุคคลสวนใหญในสังคม เชื่อในคุณคาชุดเดียวกัน และทํากิจกรรม
เพื่อบรรลุคุณคานั้นรวมกัน สังคมก็ปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วันอาสาฬหบูชากับการเขาพรรษา
เปนชุดกิจกรรมของชาวพุทธ เปนกิจกรรมสําคัญมาก เมื่อถึงวันนี้ชาวพุทธก็จะประกอบกิจรวมกัน ชุด
คุณคาอันเปนเปาหมายของกิจกรรมที่ประกอบดวยคุณคาเปาหมายทั่วไปคือ การเห็นคุณคาชีวิต เอื้อ
ตอการมีชีวิตที่ดีในโลกปจจุบัน และทําชีวิตปจจุบันเอื้อตอความหลุดพนใหกับชีวิตในโลกภายหนา
ตัวอยางคําสอนที่ยืนยันเรื่องนี้คือ คําสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 และคําสอนเรื่องอรรถะ 3 คําสอนแรก
กลาวถึงคุณสมบัติของชาวพุทธผูประเสิรฐ สวนคําสอนหลังกลาวถึงจุดมุงหมายชีวิต โดยสรุปชาว
พุทธที่ดี ตองหยั่งเห็นคุณคาชีวิต ตองการยกระดับชีวิตตนเองและมีความปราถนาใหผูอื่นยกระดับชีวิต
ดวยเชนกัน ตองการใหตนเองและผูอื่นมีชีวิตที่ดี พัฒนาขึ้นเปนลําดับ ทําใหตนเองและผูอื่นมีชีวิตที่ดี
ทั้งชีวิตปจจุบัน และอนาคต
4. การประเมินผลของการแกไข
ถาหากพฤติกรรมชองบุคคลจําแนกออกเปนสามดาน คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ความขัดแยงทางสังคมอยางรุนแรงที่เปนอยูในขณะนี้เกิดจากพฤติกรรมทางกายและวาจา พฤติกรรม
ทางกายกอการละเมิดชีวิตอื่นใหตกต่ําโดยตรง พฤติกรรมทางวาจาละเมิดกายผูอื่นโดยออม และ
ละเมิ ด จิ ต ใจผู อื่ น โดยตรง ศี ล จึ ง เป น หลั ก ของความปรองดองขั้ น ต น ความขั ด แย ง ที่ กํ า ลั ง หาทาง
ปรองดองกันอยูในปจจุบัน เกิดการลวงละเมิดรางกายและจิตใจกันดวยกายและวาจา มีผูไดรับบาดเจ็บ
ลมตายจํานวนมาก ยังใชมิจฉาวาจาใหรายฝายตรงกันขามทางทีวี ถาเนื้อแทของศีลเปนการควบคุมกาย
และวาจา การควบคุยกายจะเปนจุดเริ่มตนของการปองกันละเมิดกันในทางกายภาพ การละเมิดกัน
ในทางกายภาพแม จ ะรุ น แรงถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต แต มี พิ สั ย จํ า กั ด แต ที่ สํ า คั ญ กว า นี้ ต อ งควบคุ ม วาจา
นักการเมือง โฆษกประจําตัวนักการเมืองควรมีสัมมาวาจา เปนชาวพุทธตัวอยาง เปนผูมีศาสนาตัวอยาง
สื่อควรทําขาวไดดีกวา
5 . สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในมุมมองตามวิสัยทัศนของผูทํารายงาน พบวาไมวาจะเปนเรื่องปญหาและตนเหตุของ
ป ญ หา สาเหตุ ที่ อ าจทํ าให เ กิ ด ป ญ หา หรือ การยื นยั น สาเหตุ ที่ แ ทจ ริ ง และรวมทั้ ง ได ทํา การ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎี มาวิเคราะหผล
การดําเนินการปองกัน การวางแผนตั้งรับ พรอมทั้รูปแบบตามและกระบวนการ เพื่อจะไดวิเคราะห
ปญหาที่อาจเกิดขึ้น ผูเขียนใครขอขอเสนอแนะวา....บทบาทและภาวะผูนํา (Leadership) ตาม
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สถานการณและสภาพแวดลอม พรอมทั้งแผนยุทธศาสตร ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
คนที่ 27 ของประเทศไทยในปจจุบัน มีการนํา หลักบริหารธรรมาภิบาล และหลักธรรม มาใชใน
การบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ หรือเปลาซึ่งถือวาสําคัญกับประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งจะทําให
ประชาชนทุกคนเกิดความพึงพอใจและยอมรับเปของประชาชนไดมีโอกาเขามาบริหารประเทศใหเกิด
ความมั่นคง เจริญมั่งคั่ง โดยการบริหารประเทศมุงมั่นในการแกปญหาตางๆ รวมไปถึงขอพิพาทและ
ความขัดแยงปราสาทพระวิหาร เอ็มโอยู 2543 และแผนที่ เปนตน
ดังนนชาวพุทธจะไดประโยชนจากการทําบุญในวันอาสาฬหบูชาและชวงการเขาพรรษา
โดยการพัฒนาจิตใหตระหนักในคุณคาชีวิต ทั้งตนเองและผูอื่น หลีกเลี่ยงการละเมิดชีวิตทั้งทางกาย
และวาจา ทั้งทางตรงและทางออม การเห็นคุณคาชีวิตเปนจุดเริ่มตนของการปรองดอง การเห็นคุณคา
ชีวิตจะเห็นความเสมอภาคในการดํารงอยูอยางปกติสุขของกันและกัน และยินดีในการพัฒนาชีวิตที่ดี
ยิ่งๆ ขึ้น
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