


การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๓ ระดับนานาชาติคร้ังที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น  
เรื่อง “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมให�ย่ังยืน” 
ร่วมกับ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
และสถาบันเครือข�ายอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ท่ีปรึกษา : พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก�น 

พระครูปริยัติธรรมวงศ8    ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายบริหาร 
อาจารย8จีระ  ศรเสนา    ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายกิจการท่ัวไป 
อาจารย8พลเผ�า  เพ็งวิภาศ  ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายกิจการนิสิต 
อาจารย8บุญมา  ทวิภักด์ิ  ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายวางแผนและพัฒนา 
พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร. ผู:อํานวยการวิทยาลัยสงฆ8ขอนแก�น 
ดร.วิทยา  ทองดี   ผู:อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

บรรณาธิการ  : รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน ผู:ช�วยอธิการบดีฝ<ายวิชาการ 
กองบรรณาธิการ :  พระครูปริยัติธรรมวงศ8, ดร. พระมหาสําราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.ดร. 

พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. พระมหาประกาศ  อาภากโร 
รศ.ดร.โสวิทย8 บํารุงภักด์ิ ผศ.ดร.สุวิน ทองปCDน ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี 
ดร.นาคพล เกินชัย ดร.สุรพล  พรมกุล ผศ.ดร.บุรินทร8 ภู�สกุล  
ดร.นิรัช เรืองแสน ผศ.ดร.จรสั ลีกา อาจารย8นิเทศ สนั่นนารี 
อาจารย8ชยันต8 บุญพิโย ดร.ปCญญา คล:ายเดช ดร.ธวัลย8รัตน8 แดงหาญ 
อาจารย8นภกนก เมืองโคตร คุณสาริกา  ไสวงาม 
คุณจารุวรรณ ประวันเน 

ศิลปะและรูปเล&ม : พระครูปริยัติธรรมวงศ8, ดร.สุรพล  พรมกุล  
คอมพิวเตอร)ดีไซน) : นายวัชรพงษ8  ผาบจันดา และ พระมหาสุรินทร8  ปสิทฺธิเมธี 
พิมพ)เม่ือ : มีนาคม  ๒๕๕๙ 
จํานวนพิมพ)  : ๑,๐๐๐ เล�ม 
ISBN  : 978-616-300-210-5 
จัดพิมพ)ในงาน     : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ระดับนานาชาติครั้งท่ี ๑ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก�น 
วันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พิมพ)ท่ี : หจก.โรงพิมพ8คลังนานาวิทยา ๒๓๒/๑๙๙ ถนนศรีจันทร8 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น ๔๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๓๒๘-๖๘๙-๙๑ โทรสาร ๐๔๓-๓๒๘-๖๙๒ 
Email: klungpress@hotmail.com



พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื     
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society)ฉ 

� กฤษ โยทุม ๓๓๔ 
� ไพวรรณ ปุรมิาตร ๓๔๓ 
� พระมหาอุดร ธมมฺปCฺโญ ๓๕๗ 
� พระครูปริยตัิวรเมธี ๓๗๐ 
� พระมหาไทยน(อย ญาณเมธี ๓๗๙ 
� วันทณีย
 พรรณศร ี ๓๘๗ 
� บุญชัย อาทิตย
ตั้ง ๓๙๗ 
� พระวินัยธรนิรันทร
 จนฺทสาโร (วรรณา) ๔๐๖ 
� อภิวัฒชัย พุทธจร ๔๑๓ 
� ดร.ณัฐกร ป7งละออ ๔๒๐ 
� พระครูปลดัปรีชา จิรนาโค (บัวผัด) ๔๒๒ 
� เสรมิศักดิ์ สุขสุชะโน ๔๔๕ 
� พระมหาสมมาส ชุติมนฺโต ๔๖๐ 
� พระครสูุตาภรณ
พิสุทธ์ิ ๔๗๔ 
� เสนีย
 สรรพโส, พระมหาสนอง ปจฺโจปการ,ี ผศ.ดร. ๔๘๘ 
� ชาลี ช่ืนรัมย
 ๕๐๓ 
� เสือ สัชชานนท
 ๕๑๒ 
� ณัฐสันต
 นันทวัฒน
 ๕๒๔ 
� พระครูป7ญญาสุธรรมนิเทศ ๕๓๒ 
� พระปลดัสรุะ ญาณธโร ๕๔๒ 
� พระมหาศุภกิจ สภุกิจฺโจ (ภักดแีสน), ดร. ๕๕๕ 
� เอกมงคล เพ็ชรวงษ
 ๕๖๙ 
� ป7ณณวิชญ
 แสงหล(า ๕๘๐ 
� พระมหานพรักษ
 ขนฺติโสภโณ (นาเมือง), ดร. ๕๙๔ 
� Assoc.Prof. Wichian Chabootbuntharik, Dr. Ratch Sinthugoot ๖๐๔ 
� สมุทร สงวนสิน ๖๑๙ 
� ดร.ทิพย
ภวิษณ
 ใสชาติ  ๖๒๘ 
� พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. ๖๔๔ 
� พระครูวรเจติยาภิรักษ
 ๖๕๓ 
� พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิร ิ ๖๖๑ 
� พระครโูอภาสกัลยาณธรรม, ดร. ๖๗๖ 
� พระมหาวิฑูรย
 สิทฺธิเมธี ๖๘๖ 
� พระมหาสังคม ชยนนฺโท ๖๙๖ 
� พระมหาสุมินทร
 ยติกโร ๗๐๙ 
� พระมหาแสงมะณี รูปสะอาด ๗๒๐ 
� พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน
 ๗๓๐ 
� ปรธภร ปุระกัน ๗๔๔ 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั<งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั<งท ี� ๑ 

T ช 

� พระครูปลดัพีระพันธ
 ธมฺมวุฑโฺฒ ๗๕๗ 
� พระครูพิศาลโพธิธรรม ๗๖๔ 
� พระครูวรดติถ
ธรรมาภรณ
 ๗๗๖ 
� พระครโูพธิธรรมานุศาสก
 ๗๙๐ 
� พระครูวรกิจสุนทร ๘๐๓ 
ภาคผนวก ๘๒๐ 

คําสั่ง แต>งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ 
คําสั่ง แต>งตั้งผู(ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) 



การบริหารจัดการองคกร:ผู�นําเชิงพุทธ 
Organization Management and Administration: Buddhism Leaders 

 
ปรธภร ปุระกัน 

 

บทคัดย�อ 

 การบริหารจัดการองค�กรต�างๆ ในป�จจุบันมีความจําเป�นท่ีต"องอาศัยวิทยาการบริหารจัดการ เข"า
มาใช"เพ่ือให"เกิดประโยชน�สูงสุดแก�องค�กร  การบริหารหรือการจัดการ เป�นศาสตร�แขนงหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญและจําเป�นต�อการดําเนินกิจกรรมของหน�วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) 
นิยมใช"ในภาครัฐหรืองานท่ีเก่ียวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช"ในภาคธุรกิจเอกชน 
ผู"บริหารทุกคนต"องสนใจในงานด"านการบริหารจัดการ คือ ๑)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลท่ีถือได"ว�าเป�น
ป�จจัยท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะก�อผลสําเร็จให"กับกิจการได"อย�างมาก  ท้ังน้ีในแง�ของปริมาณและคุณภาพ  ๒) 
เครื่องจักร (Machine)  คือ เครื่องจักร อุปกรณ�ท่ีจัดหาและซ้ือมาอย�างพิถีพิถันเพ่ือใช"ปฏิบัติงานให"เกิด
ประโยชน�สูงสุดและคุ"มค�า ๓) เงินทุน (Money)  นับเป�นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีให"การสนับสนุนในการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือหล�อเลี้ยงและเอ้ืออํานวยให"กิจกรรมขององค�การดําเนินไปโดยไม�ติดขัด  และ ๔) วัสดุสิ่งของ 
(Material) ถือเป�นป�จจัยท่ีมีปริมาณและมูลค�าสูงไม�ต�างไปจากป�จจัยตัวอ่ืน ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของ
เหล� า น้ี จะต" อ งมี ก า ร จั ดหามา ใช" ดํ า เ นินกา รผลิ ต  และสิ่ ง ท่ี สํ า คัญมาก คือผู" บ ริ ห า รต" อ งมี
วิสัยทัศน�  พระพุทธเจ"าตรัสว�า “ผู"บริหารต"องมีจักขุมา  แปลว�า  มีสายตาท่ียาวไกล  คือมองการณ�
ไกล”  วิสัยทัศน�ช�วยให"ผู"บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได"ชัดเจนและใช"สื่อสารให"สมาชิกใน
องค�กรยอมรับ  และดําเนินไปสู�จุดหมายปลายทางท่ีวางไว" 

คําสําคัญ:  การบริหารจัดการองค�กร:ผู"นําเชิงพุทธ 

 

Abstract 

The management and administration in various kinds of 

organizations need to apply the knowledge of management to provide the 

utmost advantages for each organization. Management or administration is a 

kind of knowledge that is significant and is required for every level of 

activities implementation. Administration is particularly used in government 

agencies or any policy agencies. Management is normally used in private 

sectors. Every executive must concern the administration and management in 

these following aspects:- 1) man or human resources management because it is 

the most important factor for their own business both towards quantity and 

quality; 2) Machines which are composed of all kinds of machinery and tools 

that have to be purchased and provided carefully to make them worth; 3) 

Money which is also significant in supporting all kinds of resources for 

running the business and for making further facilities for other activities that 

can be processed consecutively and; 4) Material of which the quantity and 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๗๔๕ 

value are also as high as other sources because the materials and stuffs need to 

be used for production. However, the most outstanding that needs to be 

considered in the executive is vision. The Lord Buddha used to say, “An 

executive must have vision which means long and far vision.” The vision will 

enable an executive to achieve the goals clearly and perfectly and he needs to 

communicate within the organization and to be accepted by all levels in it. 

Keywords:Organization Management and Administration: Buddhism Leaders 

 

บทนํา 
 การบริหารจัดการเป�นสิ่งสําคัญต�อผู"บริหารทุกองค�กร พระพุทธเจ"าตรัสว�า ผู"บริหารต"องมีจักขุมา 
มีสายตาท่ียาวไกลคิดมองการณ�ไกล๑ วิสัยทัศน�ช�วยให"ผู"บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได"
ชัดเจน พระพุทธเจ"าทรงกําหนดการประพฤติปฏิบัติธรรมเป�นเปUาหมายสูงสุด  คือ วิมุตติกล�าวคือความ
หลุดพ"นทุกข� ตามพุทธพจน�ท่ีว�า๒ เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยน้ีก็มีรส
เดียวคือวิมุตตรส ฉันน้ัน พระพุทธเจ"าทรงวางแผนเพ่ือประกาศศาสนาได"ส�งพระสาวกให"แยกย"ายกันไปใน
ทิศทางต�างๆ ด"วยพระดํารัสว�า๓ ภิกษุท้ังหลาย เราพ"นแล"วจากบ�วงท้ังปวง ท้ังท่ีเป�นของทิพย� ท้ังท่ีเป�นยอด
มนุษย� เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน�และความสุขแก�ชนเป�นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห�แก�
ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแก�เทวดาและมนุษย�ท้ังหลาย แต�อย�างไปทางเดียวกันสองรูป 
แม"เราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรมการเผยแผ�พระพุทธศาสนา คือ การดําเนินงาน
เพ่ือให"หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร�หลายออกไปทําให"มีผู"เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระ
รัตนตรัย น"อมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนานําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให"เกิดประโยชน�แก�ผู"ปฏิบัติ
เหล�าน้ัน เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดข้ึนแก�ชาวโลก โดยให"เกิดประโยชน�สุขตามท่ีพระพุทธเจ"าทรง
ประสงค� ๓ ประการ คือ 
 ๑) ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน� (ประโยชน�ในชาติน้ี) 
 ๒) สัมปรายิกัตถประโยชน� (ประโยชน�ในชาติหน"า) 
 ๓) ปรมัตถประโยชน� (ประโยชน�อย�างยิ่ง คือ นิพพาน)๔  

ความหมายของการบริหาร 

 การบริหารหรือการจัดการ เป�นศาสตร�แขนงหน่ึงท่ีมีความสําคัญและจําเป�นต�อการดําเนิน
กิจกรรมของหน�วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช"ในภาครัฐหรืองานท่ีเก่ียวกับ
นโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช"ในภาคธุรกิจเอกชนได"มีนักวิชาการและผู"เช่ียวชาญได"
นิยามไว"ดังน้ี 

                                                           

 ๑อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖. 
 ๒วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๒/๒๙๑.  
 ๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙ 
 ๔วิ.ม. (ไทย) ๒๓/๑๕/๑๗๒. 
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 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ การบริหารหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนํานโยบายไปปฏิบัติส�
วนการบริหารรัฐกิจน้ันหมายถึงการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได"เสนอภารกิจสําคัญในการบริหาร
ไว"๕ คือ                  
 ๑) การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอย�างกว"าง ๆ ว�ามีอะไรบ"างท่ีจะต"องลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับวางแนววิธีปฏิบัติพร"อมด"วยวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานน้ัน ก�อนลงมือปฏิบัติการ 
 ๒) การจัดองค�การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร"างหรือเค"าโครงของการบริหารโดยกําหนดอํานาจ
หน"าท่ีของหน�วยงานย�อยหรือตําแหน�งต�างๆของหน�วยงานให"ชัดเจนพร"อมด"วยกําหนดลักษณะและวิธีการ
ติดต�อสัมพันธ�ตามลําดับช้ันลดหลั่นลงไป 
 ๓) การจัดคนเข"าทํางานหมายถึงการบริหารงานเก่ียวกับการบริหารบุคคลของหน�วยงาน การ
บริหารงานบุคคลดังกล�าวรวมตั้งแต�การแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแต�งตั้ง การฝbกอบรม และการ
พัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญการเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาให"พ"นจากงานและการบํารุงรักษา
สภาพของการทํางานให"ดี และมีประสิทธิภาพให"คงอยู�ต�อไป 
 พยอม วงศ�สารศรี  ได"ให"ความหมายไว"ว�า การบริหาร หมายถึง กระบวนการจัดการของผู"จัดการ
ท่ีใช "ศิลปะและกลยุทธ �ต �าง ๆ ดําเนินกิจการตามข้ันใจของสมาชิกในองค �การ การตระหนักถึง 
ความสามารถ ความถนัดความต"องการและความมุ�งหวังด"านความเจริญก"าวหน"าในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกองค�การควบคู�ไปด"วยองค�การจึงจะสัมฤทธิผลตามเปUาหมายท่ีกําหนดไว"๖ 
 พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กล�าวถึงการบริหารเป�นวิธีการทําให"งานสําเร็จโดย
อาศัยผู"อ่ืน (Getting things done through other people) และกล�าวว�าหน"าท่ีผู"บริหารเป�นกรอบ
พิจารณาของผู"บริหารให"สําเร็จมี ๕ ประการตามคําย�อภาษาอังกฤษว�า “POSDC” ดังน้ี คือ    
 ๑. P คือPlanningหมายถึงการวางแผนเป�นการกําหนดแนวทางการดําเนินความสําเร็จท่ีจะทํา
ตามมาในอนาคต ผู"บริหารท่ีดีต"องมีวิสัยทัศน�ท่ีกว"างไกล เพ่ือกําหนดทิศทางขององค�กร  
 ๒. O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองค�กรเป�นการกําหนดความสัมพันธ�ของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชาภายในองค�กรมีการแบ�งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 
 ๓. S คือStaffingหมายถึงงานบุคลากรเป�นการสรรหาบุคลากรใหม� การพัฒนาบุคลากรและการ
ใช"คนให"เหมาะสมกับงาน 
 ๔. D คือ Directing หมายถึงการอํานวยการเป�นการสื่อสารเพ่ือให"เกิดการตามแผนผู"บริหารต"อง
มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีและต"องมีภาวะผู"นํา                                                                                             
 ๕. C คือ Controlling หมายถึงการกํากับดูแลเป�นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค�กรรวมท้ังกระบวนการแก"ป�ญหาภายในองค�กร๗ 
 พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กล�าวว�าการบริหารหมายถึงศิลปะ แห�งการทํางานให"
สําเรจ็โดยอาศัยคนอ่ืน ซ่ึงนักบริหารมีหน"าท่ีในการวางแผน จัดองค�กรอํานวยการและควบคุมทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ให"ดําเนินงานไปในทิศทางเพ่ือบรรลเุปUาหมายท่ีวางไว"  หน"าท่ีของนักบริหารมี

                                                           

 ๕ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เน้ือหา แนวทางและป-ญหา, พิมพ�คร้ังท่ี ๑๓. 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน"า ๓๔-๓๕. 
 ๖พยอม วงศ�สารศรี, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ�, ๒๕๔๒), หน"า ๓๖. 
 ๗พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ�คร้ัง ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน"า ๓-๕. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๗๔๗ 

อยู� ๕ประการ คือการวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) และ การควบคุม (Controlling) แม"ว�าหน"าท่ีของนักบริหารท้ัง๕ ประการจะ
ถูกกําหนดโดย นักวิชาการสมยัใหม�ก็ตามแต�เมื่อว�ากันทางปฏิบัติแล"วคนไทยเราก็บริหารบ"านเมื่อนานแล"
วหน"าท่ีของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององค�การตั้งแต�สมัยโบราณ๘ 
 พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) หมายถึง คําว�า “บริหารมาจากคําว�า ปริ ในภาษาบาลี 
แปลว�า รอบคอบ รอบด"าน ชัดเจน คําว�า หาร แปลว�า นําไป แบ�ง ตัดลัด ลดทอน รวมแล"วแปลว�า การ
นําไปอย�างรอบคอบ, การแบ�งแยกกันอย�างรอบคอบ, การกระทําแบบตัดลัด, การดําเนินการอย�างถูกต"องดี
งาม” 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล�าวว�า ผู"บริหารงานท่ีดีจะต"องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําให"ชนะใจ
ลูกน"องธรรมะสําหรับผู"บริหารงานคือจะต"องมีความหนักแน�นมั่นคงและสามารถเป�นเสาหลักในการสร"าง
ความเช่ือมั่นให"แก�ลูกน"องได"มีความสามารถในการแบ�งงานให"ลูกน"องทําตามความชํานาญของแต�ละบุคคล
และรู"จักกระจายอํานาจให"แก�ลูกน"องได"ช�วยแบ�งเบาภาระของตนเอง ดังน้ันผู"บริหารงานท่ีดีจึงเป�นผู"ท่ีคอย
ดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองค�การ๙ 
 สรุปได"ว�า การบริหาร คือ การร�วมมือกันขับเคลื่อนงานให"เป�นไปด"วยความคล�องตัวโดยใช"คน 
เงิน วัตถุ และการจัดการให"เหมาะสมตามส�วนด"วยความเสมอภาคด"วยความมุ�งมั่นเพ่ืองานน้ันบรรลุ
เปUาหมายได"อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากคนทุกคนในสังคมต"องร�วมมือกันแสดง 

การประยุกตใช�พุทธวิธีในการบริหารจัดการ 

 การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครัง้น้ีหากพิจารณาแล"วหน"าท่ี (Function)  ของนักบริหารมีอยู� 
๕อยู�ประการ  ตามคําย�อในภาษาอังกฤษว�า  POSDCP 
 P คือ Panning หมายถึง กาวางแผน เป�นการกําหนดแนวทางดําเนินงานในป�จจุบัน เพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู"บริหารท่ีดีจะต"องมีวิสัยทัศน�เพ่ือกําหนดทิศทางขององค�กร 
 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค�กร เป�นการกําหนดโครงสร"างความสัมพันธ�ของสมาชิก
และสายบังคับบัญชาภายในองค�กร มีการแบ�งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 
 S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป�นการสรรหาบุคลากรใหม� การพัฒนาบุคลากรและการ
ใช"คนให"เหมาะกับงาน 
 D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเป�นการสื่อสารเ พ่ือให" เ กิดการดํา เ นินตาม
แผน ผู"บริหารต"องมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีและมีภาวะผู"นํา 
 C คือ Controlling หมายถึงการกํากับดูแลเป�นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค�กรรวมท้ังกระบวนการแก"ป�ญหาภายในองค�กร  
 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นท่ีเก่ียวกับการวางแผน การจัดองค�กร  การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ตามลําดับดังต�อไปน้ี 
 (๑) พุทธวิธีในการวางแผน คือการใช"วิสัยทัศน�กําหนดเปUาหมายวัตถุประสงค� และพันธกิจ ให"
ชัดเจน เพ่ือให"สมาชิกได"ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศน�ช�วยให"ผู"บริหารสามารถวาดภาพจุดหมาย
                                                           

 ๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๔), หน"า ๒-
๓.    
 ๙พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธ)ี, คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพ�คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมริ
นทร�พร้ินต้ิงแอนด�พลับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน"า ๒๕-๓๒. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๗๔๘ 

ปลายทางได"ชัดเจนและใช"สื่อสารให"สมาชิกภายในองค�กรยอมรับและดําเนินไปสู�จดุหมายปลายทางน้ัน
องค�กรท้ังหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด"วยวิสัยทัศน�น้ี 
 (๒) พุทธวิธีในการจัดองค�กร คือการกระจายอํานาจการให"ความเคารพซ่ึงกันและกัน หมายถึง 
ลูกน"องต"องให"ความเคารพหัวหน"า ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ"าทรงกําหนดให"พระภิกษุต"องเคารพ
กันตามลําดับพรรษา ผู"บวชทีหลังต"องแสดงความเคารพต�อผู"บวชก�อนและการใช"คนให"เหมาะกับงานใน
องค�กร 
 (๓) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือ การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร การจัดสรร
ภาระหน"าท่ีให"ปฏิบัติงานตามความรู"ความสามารถมีระบบการให"รางวัลและการลงโทษ น่ันคือ ใครทําดีก็
ควรได"รับการยกย�อง ใครทําผิดก็ควรได"รับการลงโทษ 
 (๔) พุทธวิธีในการอํานวยการ คือ การสื่อสารเพ่ือการบริหารการดําเนินงาน ใช"หลัก ๔ 
ส.  ได"แก� ๑) สันทัสสนา (แจ�มแจ"ง) หมายถึง อธิบายข้ันตอนการดําเนินงานได"อย�างชัดเจนแจ�มแจ"งช�วยให"
สมาชิกปฏิบัติตามได"ง�าย  ๒) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง  อธิบายให"เข"าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน�จน
เกิดศรัทธาและความรู"สึกว�าต"องฝ�นให"ไกลและไปให"ถึง  ๓) สมุตเตชนา (แกล"วกล"า) หมายถึง  ปลุกใจให"
เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร"นในการดําเนินการไปสู�เปUาหมาย  และ ๔) สัมปหังสนา 
(ร�าเริง)  หมายถึง  สร"างบรรยากาศในการทํางานร�วมกันแบบกัลยาณมิตรซ่ึงจะส�งเสริมให"สมาชิกมี
ความสุขในการงาน  และความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ"า  ตรงกับพระสมัญญา
ว�า  ตถาคต  หมายถึง  คนท่ีพูดอย�างไรแล"วทําอย�างน้ัน   พระพุทธเจ"าทรงมีภาวะผู"นําสูงมากเพราะทรง 
สอนให"รู" (ยถาวาที)  ทําให"ดู (ตถาการี)  และอยู�ให"เห็น (ยถาวาที  ตถาการี)  ยิ่งไปกว�าน้ัน  การสั่งการแต�
ละครั้งของพระพุทธเจ"าเป�นท่ียอมรับได"ง�ายเพราะไม�ทรงใช"วิธีเผด็จการ  แต�ทรงใช"วิธีการแบบ
ธรรมาธิปไตย  ดังท่ีทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดี  ซ่ึงเรียกว�า อธิปไตย ๓ ประการ  ดังน้ี  ๑) 
อัตตาธิปไตย  การทําความดีเพราะยึดผลประโยชน�หรือความพอใจของตนเป�นท่ีตั้ง  ๒) โลกาธิปไตย  การ
ทําความดีเพราะต"องการให"ชาวโลกยกย�อง  น่ันคือ  ยึดทัศนะหรือคะแนนนิยมจากคนอ่ืนเป�นท่ีตั้ง  ๓) 
ธรรมาธิปไตย  การทําความดีเพ่ือความดี  ทําหน"าท่ีเพ่ือหน"าท่ี  น่ันคือยึดธรรมคือหน"าท่ีเป�นสําคัญ 
 (๕) พุทธวิธีในการกํากับดูแลคือ การควบคุม การกํากับดูแลสมาชิกภายในองค�กรให"ปฏิบัติหน"าท่ี
เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว" พระพุทธเจ"าทรงให"ความสําคัญแก�การกํากับดูแลองค�กรเป�นอย�าง
ยิ่ง ดังท่ีทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือให"พระสงฆ�ใช"เป�นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให"เป�นแบบ
เดียวกัน ทรงให"เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว" ๑๐ ประการ   เช�นเพ่ือความผาสุขแห�งคณะสงฆ� เพ่ือข�ม
บุคคลผู"ไร"ยางอาย เพ่ือปUองกันไม�ให"เกิดความเสื่อมเสียท้ังในป�จจุบันและอนาคต เพ่ือความมั่นคงแห�ง
พระพุทธศาสนา 
  สรุปว�า  พุทธวิธีการบริหาร  ยึดหลักธรรมาธิปไตยเป�นสําคัญด"วยเหตุผลท่ีว�า  ผู"บริหารเองต"อง
ประพฤติธรรมและใช"ธรรมเป�นหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไม�เป�นท้ังเป�นอัตตาธิปไตย (การถือ
ตนเองเป�นใหญ�)  และโลกาธิปไตย (การถือคนอ่ืนเป�นใหญ�) 

การประยุกตหลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการ 
 การบริหารงานในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีใช"ในการบริหารเพ่ือให"เกิดประโยชน�สูงสุดและ
บรรลุเปUาหมายท่ีตั้งไว"ในท่ีน้ี ขอยกนํามากล�าวเพียง ๓ หมวด ได"แก� พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔และสังคห
วัตถุ ๔ตามลําดับ ดังน้ี 
 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๗๔๙ 

 ๑. พรหมวิหาร ๔ 
 พรหมวิหาร แปลว�า ธรรมเครื่องอยู�อย�างประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมท่ีต"องมีไว"เป�นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือว�าดําเนินชีวิตท่ี
หมดจดและปฏิบัติตนต�อมนุษย�สัตว�ท้ังหลายโดยชอบ๑๐ หมายถึง ข"อธรรมท่ีบุคคลผู"ตั้งอยู�ในฐานะเป�นพ�อ
แม�ครูบาอาจารย�และผู"ปกครองหรือผู"นําซ่ึงมีฐานะสูงกว�า ควรมีไว"ประจําใจเพ่ือให"สามารถปฏิบัติตัวต�อผู"ท่ี
มีฐานะต่ํากว�าได"อย�างเหมาะสม อีกท้ังเป�นคุณธรรมท่ีเก้ือกูลหนุนนําให"บุคคลท่ีได"ประพฤติปฏิบัติน�าเคารพ
ยกย�องและศรัทธาอีกประการหน่ึงด"วย ซ่ึงประกอบด"วยคุณธรรม ๔ ประการ ได"แก� 
  ๑. เมตตา  ความรัก ปรารถนาดีอยากให"เขามีความสุข มีจิตอันแผ�ไมตรีและคิดทํา
ประโยชน�แก�มนุษย�สัตว�ท่ัวหน"า เมตตา ความหมายโดยวิเคราะห�ศัพท� หมายถึง มีนํ้าใจเยื่อใยใฝuประโยชน�
สุขแก�คนท้ังหลาย หรือนํ้าใจปรารถนาประโยชน�สุขท่ีเป�นไปต�อมิตร  เมตตาโดลักษณะ หน"าท่ีหรือกิจ(รส)
ผลปรากฏ(ป�จจุป�ฏฐาน)และปทัสถาน (เหตุใกล") กล�าวคือ เมตตา(ในสถานการณ�ท่ีคนอ่ืนอยู�เป�นปกติ) 
ลักษณะ = เป�นไปโดยอาการเก้ือกูลแก�คนสัตว�ท้ังหลาย หน"าท่ี = น"องนําประโยชน�เข"าไปให"แก�เขา  ผล
ปรากฏ = กําจัดความอาฆาตแค"นเคืองให"ปราศไป ปทัสถาน = เห็นภาวะท่ีน�าเจริญใจของคนสัตว�ท้ังหลาย 
เมตตามีสมบัติ(ความสมบูรณ�หรือความสัมฤทธ์ิผล)และวิบัติ (ความล"มเหลวหรือการปฏิบัติผิดพลาดไม�
สําเร็จผล) คือ สมบัติ = สงบหายไร"ความแค"นไม�พอใจ วิบัติ = เกิดเสน�หา ส�วนข"าศึก คือ อกุศลซ่ึงเป�นศัตรู
คู�ปรับท่ีจะทําลายหรือทําธรรมน้ันให"เสียไป คือ ข"าศึกใกล" = ราคะ ข"าศึกไกล = พยาบาท คือความขัด
เคืองไม�พอใจ๑๑  ความเมตตา ความรักใคร�ปรารถนาจะให"ผู"อ่ืนเป�นสุข ถ"าเป�นสิ่งท่ีบริสุทธ์ิใจใสสะอาด ไม�
มีโลภะ โทสะ โมหะ ปะปนอยู�จะปฏิบัติแก�ญาติหรือมิใช�ญาติก็ตาม แม"แต�  แก�สรรพสัตว�ท้ังหลายย�อม
ทําลายกําแพงท่ีจะกีดก้ันความดีท่ีเผื่อแผ�ผู"อ่ืนลงได" แม"บุคคลท่ีบําเพ็ญความเมตตาอยู�เป�นนิตย�ชีวิตย�อมมี
ความสุข สงบ และร�มเย็นอยู�เนือง ๆ และปรากฏในเมตตาสูตร๑๒ท่ีกล�าวถึงอานิสงส�ของเมตตาไว" ๑๑ 
ประการ ดังน้ี 
 ๑. หลับเป�นสุข 
 ๒. ตื่นเป�นสุข 
 ๓. ไม�ฝ�นร"าย 
 ๔. เป�นท่ีรักของมนุษย� 
 ๕. เป�นท่ีรักของอมนุษย� 
 ๖. เทวดาท้ังหลายรักษา 
 ๗. ไฟ ยาพิษหรือศัสตรากล้าํกรายไม�ได" 
 ๘. จิตตั้งมั่นได"เร็ว 
 ๙. สีหน"าสดใส 
 ๑๐. ไม�หลงลืมสตติาย 
 ๑๑. เมื่อยังไม�แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่ง๑๓ ย�อมเข"าถึงพรหมโลก๑๔ 

                                                           
๑๐ เร่ืองเดียวกัน, หน"า ๑๒๔. 
๑๑ เร่ืองเดียวกัน. 
๑๒ องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕-๔๒๖. 
๑๓ คุณวิเศษอันยวดยิ่ง ในท่ีนี้ หมายถึง อรหัตตผล (องฺ.เอกาทสก. (บาลี) ๓/๑๕/๓๘๕). 
๑๔องฺ.เอกาทสก.(ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕-๔๒๖. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๗๕๐ 

 ดังน้ัน ความเมตตาจึงเป�นคุณธรรมท่ีสําคัญในสังคมป�จจุบันท่ีคนเราควรฝbกหัดปฏิบัติตนเป�นข"อ
แรกในพรหมวิหาร ๔ ถ"าไม�เริ่มต"นในข"อน้ี ข"อต�อไปก็ยากท่ีจะปฏิบัติได" อานิสงส�ของการเจริญเมตตาย�อม
ปรากฏข้ึนจากจิตใจแล"วแผ�ซ�านออกมาทางกาย ทางวาจาของผู"น้ัน ผู"ท่ีมีความเมตตาย�อมสัมผัสได"เมื่อ
บุคคลท่ีใกล"เคียงได"คบหาสมาคมพูดจาปราศรัยและดําเนินชีวิตร�วมกันในสังคมน่ันเอง 
  ๒. กรุณา ความสงสาร คิดช�วยให"พ"นทุกข� ใฝuใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข�
ยากเดือดร"อนของปวงสัตว�กรุณา ความหมายโดยวิเคราะห�ศัพท� หมายถึงทําความสะเทือนใจแก�สาธุชน 
เมื่อคนอ่ืนประสบทุกข�หรือถ�ายถอนทําทุกข�ของผู"อ่ืนให"หมดไป หรือแผ�ใจไปรับรู"ต�อคนสัตว�ท้ังหลาย  ท่ี
ประสบทุกข� กรุณาโดยลักษณะ หน"าท่ีหรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ป�จจุป�ฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล") 
กล�าวคือ กรุณา(ในสถานการณ�ท่ีคนอ่ืนตกทุกข�เดือดร"อน) ลักษณะ = เป�นไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกข�แก�
คนสัตว�ท้ังหลาย หน"าท่ี = ไม�น่ิงดูดาย/ทนน่ิงอยู�ไม�ได"ต�อทุกข�ของคนสัตว�ท้ังหลาย ผลปรากฏ =  ไม�
เบียดเบียน/อวิหิงสา ปทัสถาน = เห็นภาวะไร"ท่ีพ่ึง/สภาพน�าอนาถของคนสัตว�ท้ังหลายท่ีถูกทุกข�ครอบงํา 
กรุณามีสมบัติ (ความสมบูรณ�หรือความสัมฤทธ์ิผล) และวิบัติ (ความล"มเหลว หรือการปฏิบัติผิดพลาด ไม�
สําเร็จผล) คือ สมบัติ = สงบหายไร"วิหิงสา วิบัติ = เกิดความโศกเศร"า ส�วนข"าศึก คือ อกุศลซ่ึงเป�นศัตรู
คู�ปรับท่ีจะทําลายหรือทําธรรมน้ันให"เสียไป คือ ข"าศึกใกล" = โทมนัสคือ     ความโศกเศร"าเสียใจ ข"าศึก
ไกล = วิหิงสา๑๕ กรุณา คือ ความสงสาร คิดอยากให"ผู"อ่ืนพ"นทุกข� เป�นรักประเภทท่ีเรียกว�า “รักมีแต�ให"” 
๑๖ ขอขยายความว�า เป�นความรักของมนุษย�ผู"ท่ีได"ค"นพบภาวะ ความเป�นผู"รู" ผู"ตื่น ผู"เบิกบานในหัวใจอย�าง
ลึกซ้ึง แล"วหลุดพ"นจากกิเลสข้ึนมากลายเป�นอายชน   ความรักชนิดน้ีเกิดข้ึนจากการมองเห็นความไร"แก�น
สารหรือความไม�มีตัวตนของตนเอง จึงไม�มีตัวตนไว"สําหรับเห็นแก�ตัว เมื่อไม�เห็นแก�ตัว จึงเห็นแต�โลกท้ัง
ผอง หัวใจไร"พรมแดน เกิดเป�นความรักข้ันสูงสุด มองคน มองสรรพชีพมองสรรพสัตว�ท้ังหลายในลักษณะ
โลกท้ังผองพ่ีน"องกัน 
 ความรักชนิดน้ีเป�นความรักแท" เปxดเผย บริสุทธ์ิ จริงใจ โดยไม�เรียกร"องการตอบแทน 
เปรียบเสมือนแสงเดือนแสงตะวันท่ีสาดโลมผืนโลกโดยไม�เคยเรียกร"องสิ่งตอบแทน เปรียบเสมือนสายฝน
และดงดอกไม"ท่ีชโลมผืนโลก ให"ชุ�มเย็น งดงาม และไม�ต"องการให"ใครมองเห็นคุณูปการของตัวเอง เป�น
ดอกไม"ก็ส�งกลิ่นหอม แล"วร�วงโรยไปตามวันเวลาอย�างสงบเงียบ ไม�ปรารถนาจะเป�นปรากฏอะไร 
เช�นเดียวกัน พระอรหันต�ท้ังหลาย อริยชนท้ังหลาย ตั้งแต�พระโสดาบันบุคคลข้ึนไป ก็ทํางานเพราะมีความ
รักท่ีแท"เป�นแรงผลักดัน ทํางานก็เพราะว�างานน้ันเป�นสิ่งท่ีวิถีชีวิตของท�านควรทํา ไม�มีแรงจูงใจในลักษณะ
เกิดจากลาภสักการะ หรือผลประโยชน�ใด ๆ ท้ังสิ้น เหมือนเราทุกคนเกิดมาแล"วก็หายใจ   ท่ีเราหายใจ
เพราะการหายใจคือส�วนหน่ึงของชีวิต เราหายใจโดยไม�จําเป�นต"องเรียกร"อง ไม�จําเป�นต"องบังคับ การ
หายใจคือการหายใจ การหายใจมีความสมบูรณ�อย�างแล"วในตัวเองฉันใด ผู"ท่ีมีรักแท"      ในหัวใจก็พร"อม
รักคนท้ังโลกโดยไม�เรียกร"องอะไรตอบแทนฉันน้ัน ท้ังน้ี เพราะมันเป�นธรรมชาติอันเป�นธรรมดาน่ันเอง 
 ด"วยเหตุน้ันรักแท"จึงมีอีกช่ือหน่ึงว�า “กรุณา” หรือ “การณุยธรรม” เกิดข้ึนหลังจากท่ีป�จเจก
บุคคลผู"หน่ึงได"ค"นพบป�ญญา คือ ความตื่นรู" แล"วเกิดวิสุทธิภาวะ คือ จิตใจท่ีหลุดพ"น เป�นอิสรภาพจาก
อวิชชาอย�างสิ้นเชิง ป�ญญาท่ีตื่นรู" และวิสุทธิภาวะของจิตท่ีหลดุพ"นจากอวิชชาอย�างสิ้นเชิง ก�อให"เกิด

                                                           
๑๕ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร� ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�คร้ังท่ี 

๒๐ ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ� บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔),  หน"า ๑๒๔-๑๒๖. 
๑๖ ว.วชิรเมธี, รักแท"คือกรุณา, พิมพ�คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพ�สุภา จํากัด, ๒๕๕๑), 

หน"า ๒๕-๒๗. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๗๕๑ 

คุณธรรมชนิดใหม�ซึ่งเปรียบเสมือนธารนํ้าท่ีหลั่งไหลของความรักก็คอื กรุณา ฉะน้ัน พระพุทธองค�จึงมอีีก
ช่ือหน่ึงว�า “มหาการุณิกะ” แปลว�า บุคคลผู"เปyzยมด"วยความรักอันไพศาล น่ันแหละ รักแท"คือกรณุา 
  ๓. มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู"อ่ืนอยู�ดีมีสุข มีจิตผ�องใสบันเทิง กอปรด"วยอาการแช�มช่ืน
เบิกบานอยู�เสมอต�อสัตว�ท้ังหลายผู"ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด"วยเมื่อเขาได"ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป
มุทิตา ความหมายโดยวิเคราะห�ศัพท� หมายถึง โมทนายินดีต�อผู"ประกอบด"วยสมบัติหรือผลดีน้ัน ๆ มุทิตา 
โดยลักษณะหน"าท่ีหรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ป�จจุป�ฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล") กล�าวคือ มุทิตา(ใน
สถานการณ�ท่ีคนอ่ืนมีสุขสําเร็จหรือทําอะไรก"าวไปด"วยดี) ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีด"วย หน"าท่ี = ไม�
ริษยา/เป�นปฏิป�กษ�ต�อความริษยา ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไม�ยินดีหรือ   ความอดทนไม�ได"ต�อ
ความสุขสําเร็จของผู"อ่ืน ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสําเร็จของคนสัตว�ท้ังหลาย มุทิตามีสมบัติ (ความ
สมบูรณ�หรือความสัมฤทธ์ิผล) และวิบัติ (ความล"มเหลวหรือการปฏิบัติผิดพลาด ไม�สําเร็จผล) คือ สมบัติ = 
สงบหายไร"ความริษยา วิบัติ = เกิดความสนุกสนาน๑๗ ส�วนมุทิตา ข"าศึก คืออกุศลซ่ึงเป�นศัตรูคู�ปรับท่ีจะ
ทําลายหรือทําธรรมน้ัน ๆ ให"เสียไป ข"าศึกใกล" = โสมนัส (เช�นดีใจว�าตนจะพลอยได"รับประโยชน�) ข"าศึก
ไกล = อรติ คือความไม�ยินดี ไม�ใยดี ริษยา มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผู"อ่ืนได"ดีมีความสุขสมหวัง เป�น
คุณธรรมท่ีเช่ือมโยงคนกับคนและคนกับธรรมท่ีเหนียวแน�นมาก ลองคิดดูเถิดว�าในสังคมเราเมื่อใครได"ดิบ
ได"ดีต�างคนต�างก็พากันไปแสดงความช่ืนชมยินดีหรือ  แผ�กระแสจิตคิดมุทิตาให"กันและกัน สังคมน้ันจะ
อบอุ�นและน�าอยู�ขนาดไหน มุทิตา ใช"ในสถานการณ�ท่ีคนซ่ึงอยู�เบ้ืองหน"าของเราได"ดีมีความสุข เราให"
กําลังใจเขา ทําไมต"องให"กําลังใจเขา เพราะถ"าเราไม�รีบให"กําลังใจ ใจของเราจะพลิกจากมุทิตาเป�นริษยา 
คือจะทนต�อคุณงามความดีของคนอ่ืนไม�ได" เมื่อปล�อยให"ริษยาก�อตัวข้ึนในใจ ริษยาน้ันจะเผาไหม"ใจของเรา
ให"เป�นจุณ จากน้ันจะลุกลามไปเผาไหม"คนท่ีเราริษยา พระพุทธเจ"าแนะให"มุทิตาก็เพ่ือปUองกันริษยา และ
เพ่ือยกระดับจิตใจเราให"สูงข้ึน ปรารถนาให"คนอ่ืนดีกว�าตน น่ันคือ เป�นปฏิบัติการท่ีฝbกใจให"เป�นพระ
โพธิสัตว�องค�น"อย ๆ มุทิตา    เป�นรอยต�อทําให"คนเป�นพระโพธิสัตว� ถ"าเราเห็นคนอ่ืนได"ดี แล"วเข็มไมล�
หัวใจของเราไม�กระดิกด"วยริษยา แสดงว�าเราเริ่มมีพัฒนาการท่ีจะเป�นพระโพธิสัตว�เกิดข้ึนแล"ว ฉะน้ันใคร
อยากเป�นพระโพธิสัตว�ให"บําเพ็ญมุทิตาจิตให"มาก ๆ เห็นคนอ่ืนได"ดีมีสุขแล"วเข็มไมล�หัวใจน่ีไม�กระดิก
ในทางลบเลย มีแต�  เบิกบาน ผ�องใสกับกับ เหมือนสายฝนตกมาแล"วหลังฝนพรําเห็ดก็งอกออกจากพ้ืนดิน 
เพราะมุทิตา ต�อคนอ่ืน หัวใจจึงสามารถหลุดพ"นจากความคับแคบของโซ�ตรวนแห�งความริษยาได"๑๘ 
  ๔. อุเบกขา ความวางใจเป�นกลาง อันจะให"ดํารงในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด"วย
ป�ญญา คือ  มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชู ไม�เอนเอียงด"วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว�ท้ังหลาย
กระทําแล"ว อันควรได"รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก�เหตุอันตนประกอบ พร"อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตาม
ธรรม รวมท้ังรู"จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม�มีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได"ดีแล"ว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได"รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๑๙อุเบกขา ความหมายโดย
วิเคราะห�ศัพท� หมายถึง ความมองดูอยู� โดยละความขวนขวายว�าสัตว�ท้ังหลายจะอย�าผูกเวรกัน เป�นต"น 
และโดยเข"าถึงความเป�นกลาง อุเบกขาโดยลักษณะ หน"าท่ีหรือกิจ(รส) ผลปรากฏ (ป�จจุป�ฏฐาน) และ
ปทัสถาน (เหตุใกล") กล�าวคือ อุเบกขา (ในสถานการณ�รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต�อกรรมท่ีเขาทํา) 
ลักษณะ = เป�นไปโดยอาการเป�นกลางต�อคนสัตว�ท้ังหลาย หน"าท่ี = มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว�

                                                           
๑๗ เร่ืองเดียวกัน, หน"า ๑๒๔-๑๒๖. 
๑๘ เร่ืองเดียวกัน, หน"า ๓๑-๓๓. 
๑๙ อ"างแล"ว, หน"า ๑๒๔-๑๒๖. 
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๗๕๒ 

ท้ังหลาย ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล"อยตามดีใจ ปทัสถาน = มองเห็นภาวะท่ีทุก
คนเป�นเจ"าของกรรมของตน ว�าสัตว�ท้ังหลายจักได"สุข พ"นทุกข�ไม�เสื่อมจากสมบัติท่ีได"ท่ีถึง ตามใจชอบได"
อย�างไร  อุเบกขามีสมบัติ (ความสมบูรณ�หรือ  ความสัมฤทธ์ิผล) และวิบัติ (ความล"มเหลวหรือการปฏิบัติ
ผิดพลาด ไม�สําเร็จ) คือ สมบัติ = สงบหายไม�มีความยินดียินร"าย วิบัติ = เกิดความเฉยด"วยไม�รู" (เฉยโง� เฉย
เมย เฉยเมิน) ส�วนข"าศึก คือ อกุศล  ซ่ึงเป�นศัตรูคู�ปรับท่ีจะทําลายหรือทําธรรมน้ัน ๆ ให"เสียไป คือ ข"า
ศึกษาใกล" = อัญญาณุเบกขา (เฉยไม�รู"เรื่อง เฉยโง� เฉยเมย) ข"าศึกไกล = ราคื (ความใคร�) และปฏิฆะ
(ความเคือง) หรือชอบใยและ ขัดใจ๒๐ 
 อุเบกขา ความวางเฉยไม�ยินดียินร"ายเมื่อผู"อ่ืนถึงคราววิบัติ เป�นคุณธรรมท่ีอาศัยการทํางานของ
จิตท่ีว�าง เรียกกันง�าย ๆ ว�า “ปลง” หรือ “ปล�อยวาง” ก็ได" กล�าวคือ เป�นการปล�อยให"ลงปลงให"ได"ในสิ่ง
ต�างๆ ท่ีจะทําให"อารมณ�ผันแปรไปในความเศร"าโศกเสียใจ เพราะไม�ยึดติดหรือยึดมั่นในคน สิ่งของและ
เหตุการณ�ท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือคาดไม�ถึงให"เป�นเรื่องปกติธรรมดา 
 อุเบกขา ใช"ในสถานการณ�ท่ีคนกําลังขัดแย"งกับหลักธรรม หลักการแห�งความจริง ความถูกต"อง 
ความดีงาม และหลักกฎหมาย เราควรปล�อยให"คนเหล�าน้ันได"รับผิดชอบจากผลแห�งการกระทําด"วยตัวของ
เขาเอง โดยปราศจากการแทรกแซง เราวางตัวเป�นกลางด"วยความตื่นรู" แล"วก็กันตัวออกมา เฝUาดูคนทําผิด
หลักการ ผิดหลักกรรม ผิดหลักธรรมน้ัน รับผลแห�งการกระทําของเขาเองอย�างตรงไปตรงมา ตามลักษณะ
ของความเห็นเหตุเป�นป�จจัยท่ีว�า “สิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี สิ่งท่ีเกิดข้ึนเพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีดับไปก็เพราะสิ่งน้ีดับ
ไป เราเป�นผู"ดู ผู"สังเกตการณ� ปล�อยให"คนท่ีสวนทางกับหลักการ หลักธรรม หลักกรรมท้ังหลายน้ัน รับผล
ซ่ึงเขาได"ก�อเอาไว"อย�างตรงไปตรงมา น่ันแหละคือการวางตัวเป�นกลาง การวางตัวเป�นกลางอย�างน้ีต"องใช"
ป�ญญาข้ันสูง เพราะมีคนจํานวนมากท่ีพยายามวางตัวเป�นกลาง แต�เน่ืองจากปราศจากป�ญญา การ
พยายามวางตัวเป�นกลาง เลยกลายเป�นการปล�อยปละละเลย ฉะน้ัน อุเบกขาจึงมีสองลักษณะ หน่ึง 
อุเบกขาท่ีมาพร"อมกับป�ญญา เป�นอุเบกขาท่ีแท"จริง พึงปฏิบัติ สอง อุเบกขาท่ีมาพร"อมกับความโง� เรียกว�า 
อัญญานุเบกขา เป�นอุเบกขาท่ีควรหลีกเลี่ยง เพราะหากวางอุเบกขาด"วยความโง� ยิ่งพยายามวางอุเบกขา
กลายเป�นว�ายิ่งทอดธุระ ยิ่งปล�อยปละละเลย๒๑ 
 ดังน้ัน จะเห็นได"ว�า พรหมวิหาร ๔ น้ัน เมื่อบุคคลท่ีเจริญอยู�เป�นนิตย�ชีวิตของเขาย�อมไม�
เดือดร"อน เป�นสุขทุกเมื่อ เพราะมีจิตใจท่ีประณีตกว�าคนปกติท่ัวไป ท�านจึงเรียกว�าเป�นเหมือน  พระพรหม 
กล�าวคือ คนอินเดียหรือคําว�าพรหมในศาสนาพราหมณ� คือ ผู"สร"างโลกและสรรพสิ่ง ซ่ึงมีคุณอนันต�หายาก
มากในบุคคลธรรมดาสามัญท่ัวไป ดังน้ัน ถ"าผู"ใดท่ีสามารถปฏิบัติตนอยู�ในหลักพรหมวิหาร ๔ จึงนับได"ว�า
เป�นพรหมในป�จจุบันชาติ การมีชีวิตอยู�หรือไม�น้ันใช�เป�นสิ่งสําคัญสําหรับเขา เพราะได"ก"าวผ�านอัตตาหรือ
การนึกถึงตัวเองเพียงแต�เอาตัวเองเป�นจุดศูนย�กลางของ   ความดีแล"วแผ�พลังความดีน้ีสู�บุคคลท่ัวไปท้ัง
ญาติพ่ีน"องและบุคคลท่ัวไปอย�างเป�นกัลยาณมิตร 

 ๒. อิทธิบาท ๔ 
 อิทธิบาท  แปลว�า  ทางเดินไปสู�ความสําเร็จ  เช�น  ถ"าเราต"องการบําเพ็ญสมาธิเพ่ือ

ความสงบใจ  เราต"องอาศัยข"อปฏิบัติท่ีเรียกว�าอิทธิบาทน้ี  สมาธิของเราจึงจะสําเร็จ  อิทธิบาท มี  ๔ 
ประการคือ ๑. ความพอใจอย�างแรงกล"าในการทําสมาธิ  หรือทําความดีอ่ืน ๆ (ฉันทะ) ๒. ความพยายาม

                                                           
๒๐ อ"างแล"ว, หน"า ๑๒๔-๑๒๖. 
๒๑ อ"างแล"ว, หน"า ๓๓-๓๔. 
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อย�างแรงกล"าในการทําสมาธิหรือทํางานอ่ืน ๆ (วิริยะ) ๓. ความตั้งใจอย�างแรงกล"าในการทําสมาธิ  หรือ
ทํางานอ่ืน ๆ (จิตตะ) ๔. ระดมป�ญญาอย�างเต็มท่ีในการทําสมาธิหรือทํางานอ่ืน ๆ (วิมังสา) 

 ๑. ฉันทะ  ความพอใจ  ได"แก�  ความมีใจรักในสิ่งท่ีทําและพอใจในจุดหมายของสิ่งท่ี
ทําน้ัน  อยากทําสิ่งน้ันๆ ให"สําเร็จ อยากให"งานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุถึงจุดหมาย  ความอยากท่ีเป�นฉันทะน้ี
เป�นคนละอย�างกับความอยากได"สิ่งน้ัน ๆ มาเสพเสวย  ซ่ึงเรียกว�า  ตัณหาความอยากของฉันทะน้ันทําให"
เกิดความสุขความช่ืนชม  เมื่อเห็นสิ่งน้ัน ๆ หรืองานน้ันๆ  บรรลุความสําเร็จเข"าถึงความสมบูรณ�๒๒ ในท่ีน้ี
หมายถึงสิ่งท่ีตนพิจารณาเห็นแน�ชัดด"วยป�ญญาแล"วว�าเป�นสิ่งท่ีเป�นคุณเป�นประโยชน�แก�ตนและส�วนรวม 
ท้ังไม�ทําให"คนอ่ืนต"องลําบากเดือดร"อนหรือเกิดความเสียหายข้ึนเมื่อได"ใช"ป�ญญาพิจารณาเห็นสิ่งน้ันว�าเป�น
คุณ เป�นประโยชน�และปราศจากโทษดังน้ีแล"วจึงปลูกฉันทะความพอใจข้ึนในสิ่งน้ัน หลักธรรมข"อน้ีเป�น
ความดีเบ้ืองต"น ท่ีจะกระตุ"นเตือนให"คนลงมือประกอบกิจกรรมการงาน เพ่ือให"บรรลุถึงสิ่งท่ีตนประสงค� 
ด"วยความสมัครใจและเพลิดเพลินใจเป�นหลักธรรมท่ีก�อให"เกิดความริเริ่มในการปฏิบัติงานเพราะเหตุน้ี 
พระพุทธองค�จึงได"ตรัสเอาฉันทะเป�นอิทธิบาทข"อท่ีหน่ึง คือคุณเครื่องให"สําเร็จความประสงค�ประการแรก 

 ๒. วิริยะ ความเพียร ได"แก� ความอาจหาญ แกล"วกล"า บากบ่ันก"าวไป  ใจสู" ไม�ย�อท"อ
ไม�หว่ันกลัวต�ออุปสรรค  และความยากลําบากเมื่อคนรู"ว�าสิ่งใดมีคุณค�าควรแก�การบรรลุถึง  ถ"าวิริยะ
เกิดข้ึนแก�เขาแล"ว  แม"ว�าจุดหมายน้ันจะบรรลุได"ยากลําบาก  มีอุปสรรคมาก  หรืออาจต"องใช"เวลา
ยาวนาน  เขาก็จะไม�ท"อถอย 

 ส�วนข้ีเกียจหรือเกียจคร"านน้ีหาอะไรไม�ได"เลย คนเกียจคร"านไม�มีหวังความสําเร็จใน
ชีวิต ไม�มีหวังท่ีจะเอาตัวรอดได" แม"เกิดมาในตระกูลท่ีมั่งค่ังร่ํารวย ก็รักษาทรัพย�สมบัติไว"ไม�ได" ในไม�ช"าก็
ต"องล�มจม เหมือนคนข่ีไม"ท�อนเล็กๆ ข"ามทะเลหลวง ไปไม�รอดแน�  ความเกียจคร"านน้ีเป�นต"นเหตุแห�ง
ความช่ัว ถ"าเราต"องการแต�ความดี ฉะน้ัน ต"องขจัดความเกียจคร"านให"หมดสิ้น อย�าให"มีเหลืออยู�ในตัวเรา
แม"แต�นิดหน�อยได"แล"ว ปลูกฝ�งความขยันหมั่นเพียรมีความบากบ่ันก"าวหน"า มีใจเข"มแข็งในการทํางาน ไม�
ย�อท"อต�อการกระทํา ไม�ท"อแท"ต�อการลําบาก ไม�ท"อถอยต�อความยากท่ีติดขัด มีใจเด็ดเดี่ยวกล"าหาญในการ
กระทําสิ่งท่ีดีงาม ไม�ทําๆ หยุดๆ ไม�จับจดรวนเร ทําติดต�อกันไป น้ีเป�นเรื่องของความขยัน ความขยันน้ีเป�น
ลักษณะของคน คําว�า คน หมายความว�า ไม�หยุดน่ิง ต"องเคลื่อนไหวอยู�เรื่อย คือ ต"องทํางาน มีงานอย�าง
น้ัน เป�นชาวนาขยันทํานา เป�นชาวไร�ขยันทําไร� เป�นพ�อค"าแม�ค"าขยันค"าขาย เป�นนักเรียนขยันศึกษาเล�า
เรียนการทํางานทุกอย�าง ถ"ามีความขยันเป�นกําลังแล"ว เป�นสําเร็จแน�และได"ผลสมประสงค� ดังคํากล�าวท่ีว�า 
“ทรัพย�น้ีมิไกล ใครป�ญญาไวหาไว"บ�นาน แว�นแคว"นแดนดิน มิสิ้นทุกสถาน ผู"ใดใจคร"าน บ�พานพบนา” 

 ๓. จิตตะ แปลว�า ความคิดจดจ�อ หรือเอาใจฝ�กใฝu  ได"แก� ความมีจิตผูกพัน จดจ�อ เฝUา
คิดเรื่องน้ันใจอยู�กับงานน้ัน  ไม�ปล�อย  ความมีใจจดจ�อฝ�กใฝuเช�นน้ี  ย�อมทําให"สมาธิเกิดข้ึน 

 คนเราเมื่อมีความประสงค�สิ่งใด หรือต"องการสิ่งใดสําเร็จสมประสงค�ก็จําเป�นอย�างยิ่งท่ี
จะต"องเอาใจฝ�กใฝuในสิ่งน้ัน เอาใจใส�ต�อสิ่งน้ันอย�างจริงจัง ไม�ละเลยเพิกเฉยหรือทอดธุระเสีย มีความ
ผูกพัน หมายมั่นหรือมุ�งอยู�ในสิ่งน้ันตลอดเวลา เช�นน้ีย�อมได"รับความสําเร็จสมประสงค�เสมอ ตรงกันข"าม 
เมื่อประกอบกิจการอันใด ถ"ามิได"เอาใจฝ�กใฝuในกิจน้ันแล"ว แม"จะมีฉันทะความพอใจรักใคร� และมีวิริยะ 
ความเพียรพยายามอยู�ก็ดี ก็ยังยากท่ีจะให"กิจการ น้ันๆ สําเร็จผลตามความประสงค�ของตนได"ต�อเมื่อได"เอา
ใจฝ�กใฝuในกิจการน้ันๆ ไม�ทอดธุระเสีย ไม�วางธุระเสีย กิจการน้ันๆ จึงจะสําเร็จสมประสงค�ได"ด"วยดี 
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๗๕๔ 

 คําว�า “ฝ�กใฝu” เป�นเรื่องของจิตใจ ซ่ึงเป�นเรื่องสําคัญอย�างยิ่ง เป�นท่ีทราบและรับรอง
กันท่ัวไปแล"วว�าในคนเราน้ี มีธรรมชาติท่ีสําคัญยิ่งอยู�อย�างหน่ึง ซ่ึงเห็นไม�ได"ด"วยนัยน�ตา หรือแม"จะใช"กล"อง
วิเศษอย�างไรก็ไม�สามารถจะขยายให"มองเห็นได" แต�อาจใช"ความรู"สึกจับได"ว�ามีอยู� ธรรมชาติท่ีว�าน้ีก็คือ สิ่ง
ท่ีสมมติ เรียกกันว�าจิตใจน่ันเอง จิตใจน้ีได"แก�สิ่งท่ีมีหน"าท่ีรู" สิ่งท่ีมีหน"าท่ีนึก สิ่งท่ีมีหน"าท่ีคิด เป�นสิ่งท่ีทําให"
คนเราคิดนึกทําอะไรๆ ได"ต�างๆ ตามท่ีตนประสงค�เช�น ประสงค�จะให"ร�างกายเหาะเหินเดินอากาศได"ก็คิด
สร"างเครื่องบินข้ึน ประสงค�จะให"เป�นหูทิพย� ฟ�งได"ไกลได"ยินได"ไกลก็คิดสร"างโทรศัพท� ประสงค�จะให"เป�นตา
ทิพย�ดูได"ไกลเห็นได"ไกล ก็คิดสร"างโทรทัศน� เป�นต"นคิดไปในอวกาศ คิดไปดวงดาวน้ันดาวน้ี อย�างท่ีได"ยินได"
ฟ�งกันอยู�เสมอๆ น่ีก็เป�นเรื่องของจิตใจท้ังน้ัน กล�าวได"ว�าจิตใจน้ีสามารถทําโลกมนุษย�ให"กลายเป�นเมือง
สวรรค�ก็ได" และก็จิตใจน่ีแหละท่ีสามารถทําโลกมนุษย�ให"กลายเป�นเมืองนรกไปก็ได" เพราะอะไร เพราะทุก
สิ่งทุกอย�างในโลกน้ี ไม�มีอะไรสําคัญเท�ากับจิตใจ ฉะน้ัน จิตใจจึงเป�นสิ่งสําคัญท่ีสุด ท้ังน้ี เพราะทุกสิ่งทุก
อย�างเริ่มต"นท่ีจิตใจ  ตั้งต"นข้ึนท่ีจิตใจก�อน คือเริ่มคิดข้ึนด"วยจิตใจก�อนท้ังน้ันถ"าจิตใจดี ทุกสิ่งทุกอย�างท่ี
สําเร็จเป�นรูปร�างออกมาก็เป�นฝuายดี เป�นไปเพ่ือความสุขความเจริญ ถ"าจิตใจไม�ดี ทุกสิ่งทุกอย�างท่ี
สําเร็จรูปออกมาก็เป�นฝuายไม�ดีเป�นไปเพ่ือความทุกข�ความเสื่อมคนเราจะสุขหรือทุกข�ก็อยู�ท่ีจิตใจของตน 
จะร�มเย็นหรือเดือดร"อนจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู�ท่ีจิตใจน่ีแหละ ฉะน้ัน จึงกล�าวได"ว�า “ทุกอย�างสําคัญท่ี
จิตใจ” แม"ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค�ก็ได"ตรัสในเรื่องน้ีไว"ว�า “มโน ปุพฺพํ คมา ธมฺมา มโน 
เสฏ{ฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏ{เฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ” แปลว�า 
“ธรรมท้ังหลายมีใจเป�นหัวหน"า มีใจเป�นใหญ� สําเร็จด"วยใจ เหมือนล"อหมุนตามรอยเท"าโคท่ีลากไป ฉะน้ัน 
ถ"าคนมีใจช่ัว ก็พูดช่ัวหรือทําช่ัวตามไปด"วย เพราะความช่ัวน้ัน ทุกข�ย�อมติดตามเขาไป”๒๓ 

 ๔. วิมังสา ความสอบสวน  ไตร�ตรอง  ได"แก� การใช"ป�ญญาพิจารณาหมั่นใคร�ครวญ
ตรวจตรา  หาเหตุผล  คนท่ีมีวิมังสา  จะชอบคิดค"น หาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทําอะไร  ก็คิด
พิจารณาทดสอบไป ทํางานอย�างใดหรือกําลังประกอบธุรกิจเรื่องใดอยู� ต"องหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล
ในการงานน้ัน หรือธุรกิจเรื่องน้ันลักษณะของวิมังสาก็คือหมั่นพินิจ พิเคราะห�ไตร�ตรอง ใคร�ครวญ คิด
ทบทวนสอบสวนพิจารณาเหตุผลในกิจการท่ีตนประกอบให"เห็นเหตุผลต"นปลายโดยแจ�มชัดว�าเมื่อทําเหตุ
อย�างน้ีลงไปในเบ้ืองต"นแล"ว จะปรากฏผลในเบ้ืองปลายเป�นอย�างไรหรือว�าเมื่อได"เห็นผลเข"าแล"วตริตรอง
พิจารณาสอบสวน จนรู"เห็นได"แน�ชัดว�าท่ีปรากฏผลเป�นอย�างน้ี ก็เพราะมีเหตุผลเป�นอย�างน้ัน  กล�าวสั้นๆ 
เพ่ือให"จําง�าย วิมังสา ก็คือหมั่นตริตรองพิจารณา จนรู"เห็นเหตุผลในเรื่องท่ีทําจนแจ�มแจ"งชัดเจน 

 วิมังสา ข"อน้ีเป�นคุณธรรมท่ีสําคัญยิ่ง เป�นทางแห�งความสําเร็จท่ีเห็นได"เด�นชัด เป�น
คุณธรรมท่ีช�วยให"ถึงความสําเร็จโดยราบรื่นอย�างแท"จริง เพราะทําให"เข"าใจในทางได"ทางเสีย ทางเจริญ 
ทางเสื่อม ทางควรทางไม�ควร เมื่อมีความเข"าใจอย�างน้ีแล"ว จะได"เลือกกระทําแต�ในทางท่ีถูกท่ีควรซ่ึงเป�น
ทางได" และจะได"หลีกเลี่ยงหรือละเว"นทางท่ีไม�ถูกไม�ควร ซ่ึงเป�นทางเสีย รวมความว�า วิมังสา เป�นคุณธรรม
ท่ีทําให"รู"จักเลือกกระทําแต�สิ่งท่ีถูกท่ีควร และรู"จักหลีกเลี่ยงละเว"นสิ่งท่ีไม�ถูกไม�ควรได"โดยถูกต"องไม�
ผิดพลาด ซ่ึงเป�นความฉลาดอย�างยิ่งยอด 

 เรื่องเหตุ-ผล หรือ ต"น-ปลาย น้ี ตามธรรมดาจะถูกต"องหรือตรงกันอยู�เสมอ ไม�มีแปร
ผันหรือคลาดเคลื่อนเป�นอย�างอ่ืนไปได" คือ ถ"าเหตุดี ผลก็ดี ถ"าเหตุไม�ดีผลก็ไม�ดีเป�นดังน้ีเสมอไป เหมือน
อย�างว�าถ"าเราปลูกมะม�วงหรือทุเรียน ผลท่ีเราได"ก็ต"องเป�นมะม�วงหรือทุเรียน น่ันเอง คงไม�กลายเป�นพริก
หรือมะเขือไปได" ข"อน้ีฉันใด กิจการอ่ืน ๆ ท่ีเราประกอบก็ฉันน้ัน ผลย�อมเป�นไปตามเหตุ ย�อมจะมีข้ึน
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แล"วแต�เหตุ คือ ถ"าเราประกอบกิจการดี ไม�ผิดกฎหมาย ไม�ผิดศีลธรรมวัฒนธรรม เราก็จะได"รับผลดี มีแต�
ความสุขความเจริญ ตรงกันข"าม ถ"าเราประกอบกิจการไม�ดีซ่ึงเป�นกิจการท่ีแสดงถึงความเห็นแก�ตัว เป�น
กิจการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมวัฒนธรรม เป�นกิจการท่ีทําด"วยโลภะ โทสะ โมหะ เช�นน้ี เราก็จะได"รับผลท่ี
ไม�ดี มีแต�ความทุกข�ความเดือดร"อน ต"องสะดุ"งหวาดระแวงอยู�ร่ําไป หาความสงบใจมิได" เพราะเหตุน้ี ท�าน
ผู"รู"จึงได"กล�าวเป�นกลอนไว"ว�า 
  “อันเหตุผล ต"นปลาย ท้ังหลายแหล� 
  ย�อมแล"วแต� บุญกรรม นําสนอง 
  ทําเหตุดี ผลดี มีเนืองนอง 
  ทําเหตุช่ัว ผลต"อง เป�นช่ัวเอย” 

พระพุทธองค�ก็ได"ตรัสสอนไว" ว�า  “ยาทิสํวปเตพีชํ ตาทิสํลภเต ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ 
ปาปการี จ ปาปกํ.” แปลว�า บุคคลหว�านพืชเช�นใด ย�อมได"ผลเช�นน้ัน ผู"ทํากรรมดีย�อมได"ผลดี ผู"ทํากรรม
ช่ัว ย�อมได"ผลช่ัว.๒๔ 

อิทธิบาท  ๔  อย�างน้ี จะเก้ือหนุนกัน และมักมาด"วยกัน เช�น เกิดฉันทะ มีใจรักแล"วก็ทําให"
พากเพียร เมื่อพากเพียรแล"ว  ก็เอาใจจดจ�อ  ใฝuใจอยู�เสมอ  และเปxดช�องให"ใช"ป�ญญาพิจารณาไตร�ตรอง 

๓. สังคหวัตถุ ๔ (ธรรมเครื่องยึดเหน่ียว คือยึดเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู�ชนไว"ใน
สามัคคีหลักการสงเคราะห� - bases of sympathy; acts of doing favors; principles of service; 
virtues making for group integration and leadership) 

๑. ทาน (การให" คือ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� เสียสละ แบ�งป�น ช�วยเหลือกันด"วยสิ่งของตลอดถึงให"
ความรู"และแนะนําสั่งสอน - giving; generosity; charity) 

๒. ปxยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป�นท่ีรัก วาจาดูดดื่มนํ้าใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ คือกล�าว
คําสุภาพไพเราะอ�อนหวานสมานสามัคคี ให"เกิดไมตรีและความรักใคร�นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน�
ประกอบด"วยเหตุผลเป�นหลักฐานจูงใจให"นิยมยอมตาม - kindly speech; convincing speech) 

๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน� คือ ขวนขวายช�วยเหลือกิจการ บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน� ตลอดถึงช�วยแก"ไขปรับปรุงส�งเสริมในทางจริยธรรม - useful conduct;rendering 
services; life of service; doing good) 

๔. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอด"วยปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชน
ท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกข�โดยร�วมรับรู"ร�วมแก"ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก�ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ�และสิ่งแวดล"อม ถูกต"องตามธรรมในแต�ละกรณี๒๕ 
 สรุปได"ว�าสังคหวัตถุ ๔ มีท่ีมา ความหมาย และความสําคัญ กล�าวคือ มีท่ีมาจากหลักธรรมคํา
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ"าปรากฏเป�นลายลักษณ�อักษรในพระไตรปxฎกของพระพุทธศาสนา
เปรียบเสมือนสิ่งท่ีทําให"ส�วนท่ีแยกกันเข"าด"วยกัน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมต�างๆ เป�นไปได"ด"วยดี 
 ดังท่ีได"กล�าวมาข"างต"นการบริหารจัดการองค�กร:ผู"นําเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนในโอกาส
ต�อไป ซ่ึงผู"วิจัยสรุปเป�นแผนภาพได"ดังน้ี 

 

                                                           
๒๔ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๓๓๓. 
๒๕ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๓๒/๔๒. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๗๕๖ 

 
 
 
 
 
 
กระบวนการตัดสินใจและ
นํานโยบายไปปฏิบัต ิ
กระบวนการจัดการของ
ผู"จัดการท่ีใช"ศิลปะและกล
ยุทธ�ต�างๆ 

 
 
 
 
 
รอบคอบ รอบด"าน ชัดเจน 
วิธีดําเนินการอย�างถูกต"องดี
งามตามแนวพุทธวิถี 
 

 

 
 
 
 
 
 
พุทธวิธีในการวางแผน, การ
จัดองค�กร, การบริหารงาน

บุคคล, การอํานวยการ, การ
กํากับดูแล 

 

การบริหารจัดการองคกร:ผู�นําเชิงพุทธ 
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