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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดความเป็นพลเมืองดีในทัศนะตะวันตก 2) 
ศึกษาแนวคิดความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนา
ความเป็นพลเมอืงดตีามหลกัพระพทุธศาสนา การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพโดยการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และจดัรบัฟังความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ
โดยการสนทนากลุ่ม
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะตะวันตก เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึง
คุณสมบัติพื้นฐานที่จ�าเป็นของบุคคลในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนถึง
สิทธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย โดยมข้ีอค้นพบทีส่�าคญัของคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดีท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย 4 ด้านหลัก คือ (1) 
ด้านกาย ได้แก่ มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสื่อสารรับรู้ข่าวสาร (2) ด้าน
ทักษะทางสังคม ได้แก่ มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย และมีความซื่อสัตย์สุจริต (3) ด้าน
จิตใจ ได้แก่ มีส�านึกความเป็นไทย มีความยุติธรรม มีจิตสาธารณะ และ (4) ด้านปัญญา ได้แก่ 
มคีวามคดิเชงิสร้างสรรค์ มส่ีวนร่วมทางการเมืองการปกครอง แก้ปัญหาแบบสนัตวิธิ ีและเคารพ
ความแตกต่าง 2) ความเป็นพลเมืองดีทางพระพุทธศาสนา พบว่า จะเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึง
สถานะของการเป็นสมาชิกในสังคมอันมาพร้อมกับสิทธิ หน้าที่ ข้อผูกพัน ที่มีต่อสังคม โดยถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย 3) แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
พบว่า ระบบการพัฒนาตนของพลเมืองแบบบูรณาการและมีดุลยภาพตามหลักภาวนา 4 ที่มี
ไตรสิกขาเป็นแกนกลาง สามารถพัฒนาบุคคลอย่างเป็นองค์รวม และครอบคลุมองค์ประกอบ
การด�าเนินชีวิตของพลเมืองทุกด้าน คือ กาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ทั้งยังสามารถ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบตะวันตกที่ให้ความส�าคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคได้
อย่างมีความรับผิดชอบ 
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The Development of Good Citizenship 
in Buddhist Perspectives

Phra Kan Kantadhammo (Saengrung)

Abstract
 This research article aimed: 1) to study the concept of good citizenship for 

Western tradition; 2) to study the concept of the good citizenship for to Buddhism 

and 3) to propose how to develop the good citizenship for to Buddhism. This is a 

qualitative research whicm the researcher analysed and synthesised documents, 

concept, theories and related studies and comments from the experts in focus group. 

The research result indicated that the good citizenship of Western tradition was 

indicated the basic personal qualifications needed for democratic a citizen which 

reflected the rights, the independence and the equality beforer the law. There are 

four important characteristics of the good citizenship to develop in the Thai society 

as follows: 1) Physical qualifications comprise of environmental preservation ability 

and communication and in of information awareness 2) Social skills comprise of 

responsibility, law-abidingness, and honesty 3) Moral qualifications comprise of 

awareness of Thainess, justice and social responsibility and 4) Intellectual qualifications 

comprise of creativity, political participation, peaceful problem-solving and respect 

to diversity. The good citizenship for Buddhism indicated the social membership that 

including rights, duties, commitment to the society that are aligned with the principles 

of Dhamma-vinaya. The personal development of the good citizenship is integrated 

and balanced by focusing based on the Four Mental Development. It aimed to develop 

the citizen in a holistic manner and covered all the factors that affecting their lives: 

physical, behavioural, mental, and intellectual. Mixing the western concept has been 

show importance between freedom and responsible equality. 
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บทน�า
ความล้มเหลวของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้กับคนในสังคมไทยนับตั้งแต่หลังการ

เปลีย่นแปลงการปกครองวนัท่ี 24 มถุินายน 2475 ถงึปัจจบุนัทีค่นไทยแม้จะมรีฐัธรรมนญูใช้แล้วถงึ 18 ฉบับ 

แต่ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมประชาธิปไตยในประเทศอื่น ๆ โดย

พิจารณาได้จากปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตามสถานะบทบาทหน้าที่

พลเมืองของคนไทย สาเหตุส�าคัญอาจเป็นเพราะลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นสังคมอ�านาจ

นยิม ซึง่ผู้มอี�านาจไม่นยิมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ผูม้อี�านาจคิดว่าตวัเป็นผูป้กครอง และมองประชาชน

ว่าเป็นราษฎรผู้อยู่ใต้ปกครอง ไม่ได้มองราษฎรว่าเป็นพลเมือง ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน

ใจ แต่กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการที่ภาครัฐตัดสินใจเสร็จเด็ดขาดแล้วจึงน�ามาซึ่ง

ประชาพิจารณ์ เพื่อมุ่งผลในเชิงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะวัฒนธรรมไทยไม่

เชื่อในความเสมอภาค และไม่เชื่อว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งส�าคัญ ในขณะที่สังคมตะวันตกเชื่อว่าความเสมอ

ภาคนัน้ ไม่ได้หมายถงึความเสมอภาคในสทิธแิต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึความเสมอภาคในภาระหน้าที่

ของพลเมืองด้วย (อภิชาติ ด�าดี. 2549 : 126) 

กอปรกบัปัญหาทีย่ิง่ตอกย�า้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าทีพ่ลเมอืงของคนไทย กค็อื ปรากฏการณ์

ที่เห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา อันเป็นช่วงเวลาท่ีสังคมไทยก�าลังเผชิญกับภาวะวิกฤตท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวัตซับซ้อนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว รวมถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการ

เมอืงอย่างสงู จากเรือ่งของปัญหาประชาธปิไตยท่ีได้สร้างความแตกแยกในสงัคมไทยอย่างท่ีไม่เคยปรากฏ

มาก่อน ทั้งยังถูกกดทับครอบง�าด้วยการสร้างมายาคติเกี่ยวกับเมืองไทย ท่ามกลางสังคมอุดมความเสี่ยง 

เรื่องมโนทัศน์ “เมืองไทยนี้ดี” กับ “เมืองไทยนี้เลว” อันเป็นอุดมการณ์การต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทย

ระหว่าง “ฝ่ายอนรัุกษ์นิยม” ท่ีมองว่า “เมอืงไทยน้ีด”ี ทีเ่น้นถงึความสัมพนัธ์ทางสงัคมของคนไทยและความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจในรัฐไทยมาตลอด เช่น ลักษณะที่เน้น “การรู้ที่ต�า่ที่สูง” หรือที่ต้องค�านึงถึงสถานภาพ

ทางสังคมที่สูง-ต�่าแตกต่างกันของบุคคลอยู่ตลอดเวลา กับ “ฝ่ายเสรีนิยม” หรือ ฝ่ายซ้าย ที่มองว่า 
“เมืองไทยนี้เลว” เพราะมีการกดขี่เอารัดเอาเปรียบ จนท�าให้เกิดสภาวะ “สองมาตรฐาน” และท�าให้ไม่มี

ความเสมอภาค ไม่มีความยุติธรรมทางสังคม ไม่มีเสรีภาพทางความคิดในสังคมไทย ส่งผลให้ชนชั้นล่างที่

เป็นฝ่ายเสรีนิยมต้องลุกขึ้นต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยม เพื่อน�าสังคมไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 

(สายชล สัตยานุรักษ์. 2555 : 187-209) ความอ่อนแอของสังคมดังกล่าวจึงสะท้อนถึงการท่ีพลเมือง

ไม่สามารถเข้าใจสถานะของความเป็นพลเมืองของตนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นพลังสังคมร่วมกับรัฐได้และสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในปัจจุบันยังขาด

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีอันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้สังคมเกิดความสงบสุข จึงมีความจ�าเป็นที่

จะต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม
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ดงันัน้ การทีจ่ะพฒันาประเทศให้เกดิความเจรญิมัน่คง สิง่ส�าคัญอันดับแรกทีจ่ะต้องพัฒนาก่อน 
คือ คุณภาพของพลเมือง ดังท่ีอุบลรัตน์ เพ็งสถิต ได้กล่าวว่า ลักษณะส�าคัญที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศก็คือ การเสริมสร้างพลเมืองในชาติให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รู้จักสร้างตนเองให้มีคุณสมบัติพอ
เพียงส�าหรับการเป็นพลเมืองดี (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต. 2533 : 1) ที่รูจ้กัสทิธหิน้าทีข่องตน เคารพในสทิธขิอง
ผูอ้ืน่ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นคนดีตามหลักธรรมของศาสนา โดย
เฉพาะพระพทุธศาสนาซ่ึงมีประวตัคิวบคูกั่บประวตัศิาสตร์ชาตไิทยมายาวนาน คณุธรรมทางพระพทุธศาสนา
จะช่วยสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้ด�ารงอยู่ในทางสายกลาง และในขอบเขตของ
วฒันธรรมความเป็นพลเมอืงท่ีรูจั้กแพ้ รูจ้กัชนะ ไม่ยดึตดิได้และวถิทีางของพทุธธรรมกเ็ข้ากนัได้เป็นอย่าง
ดีกับการสร้างความเป็นพลเมืองใหม่ (วิชัย ตันศิริ. 2551 : 12, 35) 

จากเหตุผลและสภาพปัญหาของสังคมไทยปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง เกิดความแปลก
แยกและความรุนแรงทางการเมือง ประชาชนขาดจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองที่ดีดังกล่าวมา ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นระบบการด�าเนินชีวิตที่ดีงาม สามารถน�ามาประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันหมายถึงคุณภาพของ “ความเป็นพลเมืองดี” ของคนไทย 
ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดความเป็นพลเมืองดีในทัศนะตะวันตก
2. เพื่อศึกษาแนวคิดความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา

วิธีด�าเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยดังนี้ 
  1.1 การวจัิยเอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาเอกสาร 2 กลุ่ม คือ จากแหล่งข้อมลู

ปฐมภมู ิ(Primary source) ได้แก่ คมัภร์ีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั และเอกสาร
จากแหล่งข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary source) ได้แก่ คมัภร์ีอรรถกถา ฎกีา เอกสารงานวจิยั หนงัสอืต�ารา
ทางวิชาการ วารสาร เอกสาร สิง่พมิพ์ และข้อมลูชนดิอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาความเป็นพลเมอืงดี

  1.2 การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ให้ความเห็นและตรวจสอบเพื่อความน่าเชื่อถือของงาน 

2. ขั้นตอนของการด�าเนินการวิจัย (Research Methodology) ด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย 
ดังนี้ 

 2.1 การเก็บและตรวจสอบข้อมูล ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ 
หอสมดุแห่งชาต ิหอสมดุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หอสมดุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หอสมดุมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึง e-search คือการสืบค้นข้อมูลวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ผ่าน
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ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงผู้วิจัยตรวจสอบและคัดเลือกเอกสารโดยพิจารณาคุณค่าของเอกสาร 
ดังนี้

  2.1.1 การตรวจสอบคุณค่าภายนอก ศึกษาว่าเอกสารนั้นเขียนขึ้นเมื่อใด ที่ไหน ใครเป็น
ผู้เขียน เป็นเอกสารต้นฉบับหรือไม่ หากไม่ใช่ต้นฉบับจะเชื่อถือได้หรือไม่ว่าตรงกับต้นฉบับ 

  2.1.2 การตรวจสอบคุณค่าภายใน ศึกษาว่าเอกสารนั้นมีข้อมูลที่ตอบค�าถามการวิจัยได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ ผู้เขียนให้ความหมายของข้อความไว้อย่างไร เชื่อถือได้หรือไม่ มีความขัดแย้งกันหรือ
ไม่ มีแหล่งอ้างอิงได้หรือไม่ ทั้งในด้านความเที่ยงตรงทางเนื้อหาและความถูกต้องในการแปลความหมาย 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่รวบรวมและตรวจสอบแล้วมาจัดล�าดับให้มีความ
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) ซึ่ง
เป็นเทคนิคหน่ึงของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการจัดข้อมูล ดึงเนื้อหาสาระในหลักฐานทั้ง
หลาย แล้ววิเคราะห์ ตีความ เพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือ โดยใช้ประเด็นปัญหาที่อยากทราบเป็นตัวตั้ง 
แล้วหาค�าตอบจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ 

 2.3 การเรยีบเรยีงข้อมูล ผูว้จิยัสรปุเนือ้หาสาระและเรยีบเรียงใหม่เป็นค�าบรรยายเชงิพรรณนา 
 2.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ จดัการประชมุกลุ่ม (Focus Group Discussion) จดุประสงค์

เพือ่รับฟังความคิดเหน็จากผูท้รงคุณวฒุแิละผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ และเพือ่ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื
ของงานวิจัยนี้ โดยเป็นการตรวจสอบใน 3 ด้าน คือ 

  2.4.1 ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของการก�าหนดกรอบการวิจัย แหล่งข้อมูล วิธี
การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และความชัดเจนในการอ้างอิง 

  2.4.2 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ว่ามีความครอบคลุมและความชัดเจนของเนื้อหา
สาระ ขั้นตอน หรือไม่อย่างไร 

  2.4.3 ตรวจสอบความเชือ่มัน่ของการอ่านวิเคราะห์และสงัเคราะห์ โดยในการวิจยันี ้ผูวิ้จยั
ได้คัดเลือกเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบงานวิจัยจ�านวน 9 รูป/คน ดังนี้ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางพระพุทธศาสนา 3 รูป คือ พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ,ผศ.ดร.,ป.ธ.9), พระเมธาวินัยรส 
(สุเทพ ปสวิโิก,ผศ.ดร.,ป.ธ.4), พระมหาทว ีมหาปญโฺญ (ผศ.ดร.,ป.ธ.9) และ 2. ผูท้รงคณุวุฒทิางการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองทั้งภาครัฐ ประชาชนและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 6 ท่าน ได้แก่ ดร.วิชัย ตันศิริ ที่ปรึกษา
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรงัสติและอดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร, ดร.วโิรจน์ อาลี รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์, อาจารย์ทพิย์พาพร ตนัตสุินทร ผูอ้�านวยการ
ร่วมสถาบนันโยบายศกึษา, ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ เลขาธกิารส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู, ดร.อษุา เทียนทอง 
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง และดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

   2.4.4 สรุปผลจากการศึกษาวิจัยรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานพินธ์
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ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ด้านแนวคดิความเป็นพลเมอืงดใีนทศันะตะวันตก พบว่า มพัีฒนาการท่ีเปลีย่นแปลงและก่อ

รูปข้ึนเป็นล�าดับโดยประสบการณ์ภาคปฏิบัติทางการเมือง ซึ่งสามารถย้อนจุดเร่ิมต้นไปในยุคสมัยกรีก

โบราณ จนกระทั่งค่อย ๆ ก่อตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของขบวนการเคล่ือนไหวและเรียกร้องซึ่งต้องค�านึงถึง

เรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมแห่งความเป็นมนุษย์ของพลเมืองตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่มา

พร้อมกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพันธะผูกพันบางอย่างระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคล โดยค�านึงถึง

เหตแุละผลทีย่ดึโยงกับอ�านาจต่าง ๆ  ในสังคมการเมืองหรือทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งรฐั ส�าหรับสงัคม

ไทยพบว่า แนวคดิเร่ืองความเป็นพลเมืองดีในระบอบการปกครองโบราณของไทย จะไม่ปรากฏจนิตภาพเกีย่ว

กบัสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคทางกฎหมาย แต่จะเป็นความสมัพันธ์แบบจารตีดัง้เดิมทางอ�านาจในระบบ

ไพร่ที่จ�าแนกระดับสูงต�่า แบบเจ้าขุนมูลนาย หรือผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีพันธะต่อกัน ทั้งนี้จะถูก

ก�ากับจากศีลธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีต่าง ๆ กระทั้งสมัยการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 แม้อ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะกลายเป็นของประชาชน แต่

ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของพลเมืองไทยก็ยังคงถูกจ�ากัดไว้เท่าที่ผู้มีอ�านาจของประเทศจะ

อนุญาตให้มีโดยใช้ค�าว่าเสมอภาคบังหน้า

อย่างไรก็ดี จากการศึกษายังพบว่า ในยุคปัจจุบันที่กระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และมีการแข่งขันสูง แนวคิดการสร้างคณุภาพความเป็นพลเมืองดี ได้กลายเป็นสิ่งส�าคัญจ�าเป็นและคาด

หวัง เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งเสริมและผลักดันความก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ท�าให้พลวัตของความเป็นพลเมืองไทยในปัจจุบันเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยการขยายบทบาทของ

ประชาชนได้ค�านงึถงึสทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค การแสดงออกในการเข้ามีส่วนร่วมต่อกจิกรรมทางการ

เมืองและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นพลังสังคมร่วมกับรัฐมากขึ้น โดยมีข้อค้นพบท่ีส�าคัญเกี่ยว

กับองค์ประกอบอันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีที่พึงประสงค์ส�าหรับสังคมไทย ที่ควร
ได้รับการพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ 1. ด้านกาย ได้แก่ 1) มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) มี

ความสามารถในการสื่อสารรับรู้ข่าวสาร 2. ด้านทักษะทางสังคม ได้แก่ 1) มีความรับผิดชอบ 2) เคารพ

กฎหมาย 3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 3. ด้านจิตใจ ได้แก่ 1) มีส�านึกความเป็นไทย 2) มีความยุติธรรม 3) มี

จิตสาธารณะ 4. ด้านปัญญา ได้แก่ 1) มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 2) มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

3) แก้ปัญหาแบบสันติวิธี และ 4) เคารพความแตกต่าง
2. ด้านแนวคิดความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดความเป็นพลเมือง

ดีทางพระพุทธศาสนา มีจุดก�าเนิดมาตั้งแต่ช่วงแห่งวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์สมัยยุคแรก ๆ ของโลก 

(ดงัทีป่รากฏในอคัคญัญสตูร) โดยความเป็นพลเมอืงจะเป็นสภาวะของการมคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงระหว่าง
ประชาชนกับสังคม ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้เงื่อนไขของสัญญาประชาคม มิติทางสังคมสมัยนั้นจึง

สะท้อนถึงการมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในการเป็นพลเมืองภายใต้กติกาสังคมเดียวกัน แต่เมื่อเข้าสู่
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ยุคสงัคมอินเดยีโบราณและสมยัพทุธกาล ความเป็นพลเมอืงกไ็ด้ถกูยึดโยงด้วยระบบชนชัน้วรรณะ (Class 

System) ภายใต้อทิธพิลการครอบง�าของศาสนาพราหมณ์ในขณะนัน้ จนท�าให้เกดิความเข้าใจทีบิ่ดเบ้ียวไป

จากความเป็นจริงดั้งเดิม ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตั้งระบบสังฆะขึ้น ความเป็นพลเมอืงดหีรือความเป็น

อรยิชนในพระพุทธศาสนา จึงมุง่เป้าหมายความสมัพนัธ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นส�าคัญระหว่างมวลสมาชิก 

ที่มิใช่ความสัมพันธ์แบบระบบชนช้ันหรือวรรณะใด ๆ แต่เป็นพลเมืองที่ต้องมีความเคารพและให้

ความส�าคัญถอืปฏบิติัตามพระธรรมวนิยั (ข้อปฏบิตัหิรอืกฎระเบยีบกตกิาทางสงัคม) เป็นหลกั เพือ่ควบคมุ

พฤตกิรรมของพลเมอืงท่ีเรียกว่า ความมอีารยะ โดยทุกคนยอมรับหลักการร่วมกัน

3. ด้านแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า บุคคลจะต้อง

พฒันาตนแบบบรูณาการทีต้่องด�าเนนิไปในมิติของไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิปัญญา โดยมขัีน้ตอนการพัฒนา

ตามหลักภาวนา 4 ประการ ประกอบด้วย การพัฒนากาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อเตรียมตนให้

พร้อมกับการก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองดีที่คาดหวังส�าหรับสังคมไทย ดังนี้

 3.1 การพัฒนาด้านกาย เพือ่เน้นฝึกฝนพฒันากายของพลเมอืงให้ปฏบิตั ิคอื

   3.1.1 มีความสามารถในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น (1) รู้ประมาณในการบริโภค คือ การ

รู้จักกินใช้ให้น้อย บริโภคเท่าที่จ�าเป็น (โภชเนมัตตัญญุตา) (2) การอยู่อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ คือ 

ควบคุมอินทรีย์ 6 (อินทรียสังวร) (3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด คือมองเห็นคุณค่าของ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามหลักปัจจัยสันนิสิตศีล (4) การซาบซึ้งบุญคุณของธรรมชาติ โดยใช้หลักกตัญญู

กตเวที คือการกระท�าที่ไม่เห็นแก่ตัวเพื่อด�ารงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3.1.2 มคีวามสามารถในการสือ่สารรบัรู้ข่าวสาร เช่น (1) รูจ้กัเลอืกวิธกีารสือ่สาร คอื เว้น

การพดูเทจ็ ส่อเสยีด หยาบคาย เพ้อเจอ แต่พดูค�าจรงิ ค�าสมานสามัคค ีค�าสภุาพ มีประโยชน์ตามหลกัวจสุีจรติ 

4 ในกศุลกรรมบถ (2) รูส้ถานการณ์ในการสือ่สาร คอื ให้คดิก่อนพดูตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 และใช้หลกั

ตรรกะวเิคราะห์สถานการณ์ในการสนทนากนั (3) ใช้สตสิมัปชญัญะในการรบัรู้ข่าวสาร คอืไม่ตืน่ข่าวลอื หูเบา

หลงเชือ่ง่าย มกีารกลัน่กรองตรวจสอบอย่างรอบคอบ ไม่ประมาทตามหลกัโยนโิสมนสกิารและกาลามสตูร

 3.2 การพฒันาด้านทกัษะทางสงัคม เพือ่ฝึกฝนพฒันาพฤตกิรรมของพลเมืองให้มีภมิูคุม้กนัใน

ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเก้ือกูลกันทางสงัคม ได้แก่
   3.2.1 มคีวามรบัผดิชอบ เช่น (1) มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีพ่ลเมอืง คอืตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามระเบยีบของสงัคม ไม่ละทิง้หน้าทีค่วามเป็นพลเมืองของตน (2) มีความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

คือประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ละเว้นความชั่ว อันจะน�าไปสู่การเบียดเบียนท�าลายล้างตนเองและผู้อื่น
   3.2.2 เคารพกฎหมาย เช่น (1) อย่างน้อยมีหลักศีล 5 เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานทาง

สังคม คือไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย กติกาทางสังคมหรือกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีความสงบ

เรียบร้อย (2) มีหิริโอตตัปปะ (ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป) เพื่อให้สังคมด�าเนินไปอย่างปกติสุข

   3.2.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต เช่น (1) เลี้ยงชีวิตโดยชอบท�า (สัมมาอาชีวะ) คือประกอบ

สมัมาชพีอย่างซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามซือ่ตรง เว้นจากมิจฉาอาชวีะ ไม่หลอกลวงหาผลประโยชน์แก่ตนและ
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พวกพ้องหรอืเบยีดเบียนท�าให้ผู้อืน่เกิดความเสยีหาย (2) ด�าเนนิชวีติดงีาม คอื มกีายสุจรติ วาจาสจุริต มโน

สจุรติ

 3.3 การพัฒนาด้านจิตใจ (คุณธรรม) เป็นการฝึกฝนพฒันาจติใจ เพื่อให้พลเมืองได้ตระหนักรู้

และเข้าถึงคุณค่าที่ถือเป็นค่านิยมร่วมของการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ 

  3.3.1 มีส�านึกความเป็นไทย เช่น (1) กตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน คือการใช้หลักสมาธิเพ่ือ

ฝึกจติใจให้เกดิความตระหนกัรูใ้นคณุค่าของแผ่นดนิไทยและแสดงออกโดยการทดแทนคณุแผ่นดนิ (2) การ

ให้ คือการใช้หลกัสมาธเิพือ่ฝึกจติใจให้ตระหนกัรูใ้นภมูปัิญญาไทยทีส่ะท้อนความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัในสงัคม 

โดยปฏิบัติเชื่อมโยงกับสังคหวัตถุ 4 เพื่อเชื่อมสมานกลุ่มคนด้วยน�้าใจ (3) ความสามัคคี คือการใช้หลัก

สมาธเิพือ่ฝึกจิตใจให้ตระหนักรู้ในความเป็นพีเ่ป็นน้องของคนไทย และความรกัความผูกพนัในความเป็นชาติ 

(ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ที่มุ่งปฏิบัติประสานไมตรีในการอยู่ร่วมกัน

  3.3.2 มคีวามยุตธิรรม เช่น (1) การเข้าใจปัญหา คอืการฝึกจติใจให้เข้าถงึสาเหตขุองความ 

อยติุธรรม (2) การสร้างจิตส�านึกในความยุติธรรม คือการฝึกจติใจให้มีความเข้มแข็งม่ันคง มีจิตใจตั้งมั่น 

ไม่เอนเอียง หวั่นไหว เผลอไผล ไปกับภาวะบีบคั้นของกิเลส ได้แก่ อคติ (3) เอาใจเขามาใส่ใจเรา คือการ

ฝึกจติใจให้มีทัศนคติท่ีดีและมองโลกอย่างเข้าใจว่า เราเกลียดความอยุติธรรม ความไม่ชอบธรรมอย่างไร 

คนอื่นก็เช่นเดียวกับเรา คือ เกลียดความล�าเอียง และรักความยุติธรรมเหมือนกัน ตามหลักของการ

แผ่เมตตา

  3.3.3 มจีติสาธารณะ ตามหลกัเวยยาวัจจมยัและอัตถจรยิา เช่น (1) การฝึกให้มีคณุภาพจติ

ทีเ่ข้มแขง็ คือ คิดในทางบวก คิดมีส่วนร่วม คิดท�าตัวเป็นประโยชน์ (2) การฝึกให้มีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี 

คอื การมจิีตอาสา มคีวามเพยีรพยายามปรารถนาดเีพือ่ผูอ้ืน่และสงัคมหรือมจีติส�านกึเป็นประโยชน์ต่อคน

อื่นและสังคมโดยรวม (3) การฝึกให้มสีขุภาพจิตทีเ่ข้มแขง็ คอื การฝึกให้มใีจกว้าง ไม่คับแคบ ดงัค�าพดูทีว่่า 

“ยิง่ให้ ยิง่ได้” โดยปฏบิตัร่ิวมกับหลกัสาราณียธรรม 6 ทีเ่ป็นไปเพือ่การสงเคราะห์และมองเหน็คณุค่าของการท�า

ประโยชน์ร่วมกนั

 3.4 การพัฒนาด้านปัญญา (ความรู้) เพื่อพัฒนาการใช้พลังปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการ

มองโลกและชีวิต ได้แก่
  3.4.1 มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เช่น (1) สร้างสมประสบการณ์ คือ การมีกัลยาณมิตร 

“ปรโตโฆสะ” เช่น พ่อแม่ เพื่อน หนังสือ แหล่งข่าวสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั่วไป

ที่สร้างสรรค์ (2) คิดนอกกรอบหรือคิดเป็น คือมี “โยนิโสมนสิการ” คิดอย่างมีระบบและคิดกว้าง มองไกล 
คิดทบทวนหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ จนเข้าถึงความจริงและแก้ปัญหาหรือท�าประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง 

และส่วนรวมได้

  3.4.2 มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง เช่น (1) มีความเชื่อศรัทธาในการปกครอง 

คือ การใช้สติปัญญาให้ตั้งอยู่ในทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าคัญ (2) มองเห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วม คือใช้พลังปัญญาให้เกิดความรู้
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ความเข้าใจในอุดมการณ์ประชาธปิไตยแบบการมส่ีวนร่วมว่าเป็นกระบวนการทีจ่ะน�าไปสูก่ารเกดิประโยชน์

สูงสุดต่อส่วนรวม โดยปฏิบัติเชื่อมโยงกับอปริหานิยธรรม 7 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองของพลเมืองและการใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

   3.4.3 แก้ปัญหาแบบสนัตวิิธ ีเช่น (1) รูห้ลกัความพอดแีละความยดืหยุน่ คอืรูจ้กัวเิคราะห์

สาระ สาเหตุโทษของความขัดแย้งและผลอันจะเกิดจากความขัดแย้ง (2) ปรับเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้อง 

คือการปรับเปลี่ยนความคิดของตนให้ตื่นจากการครอบง�าของอคติ (3) รู้เท่าทันความจริง คือมองเห็น

ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง จนกระทั่งสามารถด�าเนินชีวิตอยู่

ด้วยการมีสติรู้อยู่ทุกขณะ มีขันติ และมีอวิหิงสา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและความ

รุนแรง

   3.4.4 เคารพความแตกต่าง เป็นการฝึกปัญญา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเคารพสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาค เช่น (1) เห็นคนเป็นคน คือการสร้างทัศนคติในการมองโลกและชีวิต ให้มอง

เห็นคณุค่าของความเป็นมนษุย์ท่ีมศีกัดิศ์รเีท่าเทียมกนั (2) ใช้สทิธเิสรภีาพอย่างถกูต้อง คอืจดุเริม่ต้นแนวคดิ

ที่ท�าคนให้เจริญขึ้นทั้งทางกาย วาจา ใจ นับเป็นคุณูปการต่อการอุดหนุนความดี และเป็นการสร้างคุณค่า

ใหม่ของพลเมืองในสังคมท่ีควรแสดงออกและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และการฝึกปัญญา เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการรับฟังความเห็นผู้อื่น เช่น (1) รู้จักมองต่างมุม เพื่อ “ลดอุณหภูมิ” คือการรื้อถอนความยึด

มั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง และ “เพิ่มอุณหภูมิ” ในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการแบ่งปันถ้อยค�า

ด ีๆ  และมคีณุค่าต่อกนั (2) รูจ้กัรบัฟังและให้เกยีรตใินความรู้และความคดิของคนอ่ืน คอืการวางท่าทแีละ

เคารพรับฟังความรู้ความคิดของกันและกัน

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยน�ามาอภิปรายผลตอบประเด็นปัญหาการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. แนวคดิความเป็นพลเมืองด ีพบว่า มีรากฐานอุดมคติความคิดทางภูมิปัญญาที่มีความเป็นมา

จากอารยธรรมตะวนัตก เหตผุลทีต่ะวนัตกเกดิแนวคดิอย่างนีข้ึน้มา ปัจจยัส�าคัญกคื็อเพ่ือกระตุ้นให้พลเมอืง

เกิดส�านึกต่อสิทธิบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการด�าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ และถอืเป็น

กลไกส�าคญัทีส่ะท้อนคุณสมบติัพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นของบคุคลทีแ่สดงถงึความเข้าใจในสทิธเิสรภีาพและบทบาท
หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงทีม่คีณุภาพของสงัคมประชาธปิไตยยคุปัจจบุนั สอดคล้องกบัแนวคดิของประเวศ วสี 

ทีก่ล่าวว่า พลเมอืงเป็นค�าท่ีบ่งบอกถึงคณุภาพในทางทีม่ศีกัดิศ์รแีห่งความเป็นคน มีอิสระ มคีวามรู ้มเีหตผุล มี

ส่วนร่วมในกจิการของส่วนรวม หรอืกระบวนการทางนโยบาย ยิง่กว่าค�าว่าประชาชนซึง่ไม่บ่งบอกคณุภาพ 
(ประเวศ วส.ี 2551 อ้างถงึใน กติติศกัดิ ์ปรกต.ิ 2555 : 140) และยังสอดคล้องกบังานวิจยัของพรพรรณ 

วรีะปรยีากรู ทีไ่ด้ศกึษาถึงการสร้างคณุธรรมของความเป็นพลเมอืงในชมุชนไทย พบว่าความเป็นพลเมอืงตาม

วถิปีระชาธปิไตย ต้องมคีวามตระหนกัถงึความเท่าเทียมกนัและการตระหนกัถงึการเป็นสมาชกิของสงัคมร่วม

กนั มคีวามซือ่สตัย์ต่อกัน มคีวามไว้วางใจกัน เช่ือถอืกนั และปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกนั ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มี
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ความอดทนอดกลัน้ต่อความขดัแย้ง เปิดกว้างยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย รวมทัง้การตัดสนิใจหาทาง

เลอืกทีด่ทีีส่ดุร่วมกัน (Public Deliberation) (พรพรรณ วรีะปรยีากรู. 2543 : 8)

 2. แนวคดิความเป็นพลเมอืงดทีางพระพุทธศาสนา แม้ในพระไตรปิฎกและคมัภีร์อรรถกถาจะไม่

พบค�าในภาษาบาลีที่บ่งบอกถึงค�าว่า “ความเป็นพลเมือง” โดยตรง แต่จากการศึกษาสามารถท�าให้เข้าใจ

ได้ว่า ความเป็นพลเมอืง เช่นท่ีปรากฏในอคัคญัญสตูร เบือ้งต้นนัน้เกดิขึน้จากเจตนารมณ์ของมนษุย์ในการ

ทีจ่ะแสวงหาวธิแีก้ปัญหาทางสงัคมและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติในการอยู่ร่วมกนั และเม่ือมองในแง่บริบท

ของเจตนารมณ์ดงักล่าว ความเป็นพลเมอืงดใีนยุคแรกเริม่สงัคมมนษุย์จงึสะท้อนแนวคดิประชาสงัคมทีม่ี

ความเก่าแก่มาแต่โบราณกาลในฐานะผู้ท�าให้เกิด “สถาบันการปกครอง” สอดคล้องกับทฤษฎีสัญญา

ประชาคม (Social Contract) ของนักปรัชญาตะวันตกที่ส�าคัญ ได้แก่ โทมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes) 

จอห์น ลอ็ค (John Locke) และฌอง-ฌากส์ รูสโซ (Jean-Jacques Rousseau) ต่างกก็ล่าวถงึสภาพธรรมชาติ

ของมนุษย์ก่อนที่จะก�าเนิดรัฐและสังคมเช่นเดียวกัน (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. 2553 : 46-55)

3. แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา ได้เสนอแนวทางการพัฒนา

ความเป็นพลเมอืงดทีีเ่หมาะสมส�าหรบัสงัคมไทย 4 ด้านหลกั คอื การพัฒนาด้านกาย ด้านทกัษะทางสงัคม 

ด้านจิตใจ (คุณธรรม) และด้านปัญญา (ความรู้) สอดคล้องกับแนวคิดทางพระพุทธ ศาสนาว่าด้วยการ

พัฒนาคน คือ “ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด” (ขุ.ธ. ไทย 

25/321/133) ที่ต้องด�าเนินไปในมิติของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และสอดคล้องกับพระพรหม

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2553 : 371-372) ที่กล่าวว่า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จึงต้องมีขั้นตอนการพัฒนาที่

ครอบคลมุองค์ประกอบในการด�าเนินชีวติของคนทัว่ไปครบทัง้ 4 ด้าน คอื กายภาวนา ศลีภาวนา จติภาวนา 

และปัญญาภาวนา ดงันัน้การพฒันาความเป็นพลเมืองดใีนสงัคมไทย จงึไม่ใช่จะลอกเลยีนแบบต่างประเทศ

มาทัง้หมด เนื่องจากแนวคิดความเป็นพลเมืองดี เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นความคิดเชิงอุดมคติ ทั้งไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้ด้วยการถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางการศึกษาปกติท่ัวไปเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องน�าองค์

ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นระบบวิถีการด�าเนินชีวิตอันเป็นพื้นฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรมไทยเข้ามาประสมประสานด้วย สอดคล้องกบัทพิย์พาพร ตนัติสนุทร (2555 : 29) ได้กล่าวว่า ข้อดี

ทีส่งัคมไทยมแีละกลายเป็นวถีิไทยท่ีเป็นจุดแข็ง ท�าให้สงัคมไทยมวีวิฒันาการมาได้อย่างยาวนาน แม้ระบอบ
ประชาธิปไตยจะล้มลุกคลุกคลานมาตลอดถึง 80 ปี เพราะสังคมไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานดั้งเดิม

ของวิถีชีวิต ทั้งความคิดและการปฏิบัติมาช้านาน วัฒนธรรมและจริยธรรมล้วนมีท่ีมาจากค�าส่ังสอนของ

พทุธศาสนา 
แนวทางการพฒันาตนของพลเมอืงดงักล่าวน้ีย่อมจะส่งผลให้พลเมอืงได้ปรบัปรุงพลังและความ

สามารถในตวัให้บรรลถุงึขดีสงูสดุหรอืก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุส�าหรบัชีวิต ท้ังพลงัทางกาย พลงัทางจติใจ 

และพลังทางปัญญา ท้ังยังเป็นระบบปฏิบัติของการด�าเนินชีวิตที่เป็นหลักของเหตุและผล เชื่อในเหตุผล

ตามหลกัวทิยาศาสตร์ สอดคล้องกับข้อสรุปท่ีพระพรหมบณัฑติ (ประยรู ธมมฺจติโฺต. 2557 : ออนไลน์) กล่าว

ไว้ว่า “ศาสตร์ที่ไร้ศาสนาย่อมขาดคุณงามความดี ขาดคุณค่า ขาดศรัทธา เช่นเดียวกันศาสนาถ้าอยู่แยก
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จากศาสตร์ก็มืดบอด” ฉะนั้นการน�าพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาความเป็นพลเมืองดีจึงสามารถผสม

ผสานระหว่างแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก ที่ให้ความส�าคัญกับสิทธิและเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ 

มองโลกแบบผู้รักสันติภาพ โดยไม่มีความขัดแย้ง อย่างมีสัมมาทิฏฐิ ให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่เน้นความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้อย่างลงตัว ทัง้ยงั

เป็นฐานทีแ่ข็งแกร่งในการสร้างพลเมืองดใีนระดบัฐานรากของสงัคมไทยได้อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลจากการศึกษาวิจัย “การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามหลักพระพุทธศาสนา” ท�าให้ผู้วิจัยได้

ตระหนักว่า การเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองดีนั้นถือเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญ ทั้งยังเป็นเป้าหมาย

ของสังคมประชาธิปไตยและทุก ๆ สังคมก�าลังแสวงหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

   1.1 นโยบายด้านการศึกษา ควรมีนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี สอดแทรกอยู่ใน

รายวชิาพ้ืนฐานทีส่�าคญัท้ังในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน อาชวีศกึษา และระดบัอดุมศกึษา ทัง้ในระบบและ

นอกระบบ โดยเฉพาะการก�าหนดนโยบายให้มีการพัฒนาด้านจิตใจท่ีเน้นกิจกรรมค่านิยมในการด�ารงชีวิต

ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากค�าสอนทางพุทธศาสนา เช่น ฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจ หรือ

จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ข้อคิดมีจิตมุ่งมั่นที่จะน�าไปสู่การพัฒนาปัญญาให้เกิดการ

ปฏิบัติเพื่อประสานสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

  1.2 นโยบายด้านภาครัฐ องค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประยุกต์ระบบการ

พัฒนาตนของพลเมือง ดังท่ีกล่าวมา มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นพลเมือง

ดีที่พึงประสงค์ ในรูปโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา คือ

   1.2.1 สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นประชาชนในการฝึกฝนพัฒนากาย ให้มีความพร้อม คือ มี

ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือทางวัตถุอย่างถูกต้อง 
  1.2.2 สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นประชาชนพลเมืองในการพัฒนาความประพฤติฝึก

อบรมตนให้เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยศีล คือการมีทักษะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางสังคม ให้รู้จักจัด

ระเบียบชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

  1.2.3 สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นประชาชนพลเมืองในการพัฒนาจิต ฝึกอบรมตนให้มี

จิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดี มีสมรรถภาพ มีความเข้มแข็งมั่นคง ด�าเนินอยู่ในแนวทางที่ดีงามถูก
ต้อง

  1.2.4 สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นประชาชนพลเมืองในการพัฒนาอบรมปัญญา ให้รู้

เท่าทันโลกและชีวิต เข้าใจและมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง มีทัศนคติ ค่า
นิยมต่าง ๆ ที่ถูกต้องดีงาม และตริตรองคิดการต่าง ๆ ในทางที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
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2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

ในการท�าวจิยัครัง้นี ้ผูว้จัิย ได้มุง่เน้นไปทีก่ารศกึษาเชงิคณุภาพ แต่เนือ่งด้วยเวลาทีจ่�ากดั ยงัขาด

การศึกษาวิจัยเชิงทดลองในภาคสนามอย่างจริงจัง ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติม ควรมีการศึกษาเชิง

ทดลองกบัตัวบคุคล โดยน�าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางการศกึษา ซึง่อาจมีการจดัอบรมให้กบัองค์กร

หรือหน่วยงาน ตลอดจนมีการประเมินผลก่อนและหลัง เพื่อที่จะสรุปได้ว่า การพัฒนาความเป็นพลเมือง

ดีตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถน�าไปใช้พัฒนาความเป็นพลเมืองดีให้เกิดขึ้นจริงได้ เพื่อที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างพลเมืองดีในระดับฐานรากของสังคมไทยต่อไป 
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