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สารจากผูຌอํานวยการ 

 วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดຌรับการจัดตัๅง ดย
ยกฐานะจากหຌองรียนคณะพทุธศาสตรຏ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรรีัตน 
มหาธาตุวรมหาวิหาร อําภอมือง จงัหวัดพิษณุลก ตัๅงตวันทีไ ๓ มษายน พ.ศ. ๎๑๐๔   นับปนป
ทีไ ํ๎ ของการดํานินงานภาย฿ตຌพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึไงมีความจรญิกຌาวหนຌา ทัๅงการผลิตบัณฑิตทีไมีอัตลักษณຏ ละอกลักษณຏ ทีไปนพุทธบูรณา
การ ดຌานอาคารสถานทีไ หลงสนับสนุนการรียนรูຌ  วารสาร มจร พุทธชินราชปรทิรรศนຏ ฉบับนีๅปน
ฉบับทีไ ๎ (พฤษภาคม-สิงหาคม) ทีไรวบรวม บทความวิจยั บทความวิชาการ จากคณาจารยຏละ
ผูຌสน฿จทัไวเป ทัๅงภายนอกละภาย฿นวิทยาลัย ซึไงจะปนวที฿นการนําสนอองคຏความรูຌทีไหลากหลาย 
฿หຌมีการรบัรูຌ฿นวดวงวิชาการนับวาปนความกຌาวหนຌาอีกขัๅนหนึไงของการพัฒนาการศึกษา 
 ขออนุมทนาคณะกรรมการกองบรรณาธิการ คณาจารยຏ ละผูຌทรงคุณวุฒ ิ ทีไมคีวามวิริยะ
อุตสาหะนําสนอบทความ ตรวจพจิารณาพืไอ฿หຌบทความมีความสมบูรณຏครบถຌวนถูกตຌองตามหลัก
วิชาการ หวังปนอยางยิไงวาจะปนประยชนຏกการพัฒนาการศึกษาตามนยบายของมหาวิทยาลัย
ตอเป 

 

พระศรรีัตนมุนี, ดร. 
ผูຌอํานวยการวิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ถຌอยถลงบรรณาธิการ 

 ดຌวยวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนຏ ปนปทีไ ํ ฉบับทีไ ๎ (พฤษภาคม – สิงหาคม) 
ปนฉบับฉลอง฿นอกาสครบ ํ๎ ป หงการยกฐานครงการขยายหຌองรียนคณะพุทธศาสตรຏ ปน
วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช อันกิดจากวิสัยทัศนຏดຌานการพัฒนาละสงสริมการศึกษากพระภิกษุ 
สามณร ละบุคคลทัไวเปของพระดชพระคุณพระธรรมสนานุวัตร จຌาอาวาสวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร ละรองจຌาคณะภาค ๑ ทีไมุงหวัง฿หຌปนธรรมอุทยานการศึกษา ละปนศูนยຏกลาง
การศึกษาทางดຌานปรัชญา ละพระพุทธศาสนา ฿นภูมิภาคนีๅ  วารสารฉบับทีไ  ๎  นีๅ  เดຌ รวบรวม
บทความวิจัย ละบทความวิชาการ จากคณาจารยຏละผูຌสน฿จทัไวเป ทัๅงนีๅกองบรรณาธิการเดຌสง 
ผลงานทางวิชาการหลานีๅเป฿หຌกรรมการกลัไนกรองบทความทางวิชาการของตละสาขาปนผู ຌ       
อานละมอบ฿หຌจຌาของบทความนําเปปรับปรุงกຌเขกอนการตีพิมพຏลຌว ละดຌวยความตัๅง฿จของ
คณะกองบรรณาธิการทีไมีความประสงคຏจะทําวารสารลมนีๅ฿หຌสมบูรณຏตามกณฑຏของศูนยຏดัชนีการ  
อຌางอิงวารสารเทย (Thai Journal Citation Index Centre)  

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณจຌาของผลงานบทความทุกทาน ทีไเดຌมีสวนรวมทํา฿หຌ
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนຏ เดຌผยพรความรูຌทางวิชาการสูสาธารณะตามนยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุมทนาขอบคุณคณะกรรมการกลัไนกรองทุกทานทีไ
เดຌ฿ชຌความพียรพยายามชีๅนะ฿หຌมีการปรับปรุงกຌเขงานของตละทาน฿หຌออกมาเดຌอยางถูกตຌองนา     
อานปนประยชนຏตอวดวงวิชาการ หวังปนอยางยิไงวาวารสารวิชาการฉบับนีๅคงจักปนประยชนຏ
ตอการพัฒนาการศึกษาละการพัฒนาประทศตอเป 

 

   พระครรูตันสุตาภรณຏ, ดร. 
   บรรณาธิการ  
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บทบรรณาธกิาร 
ดຌวยวารสาร มจร พทุธชินราชปริทรรศนຏ ฉบับนีๅปนปทีไ  ํ  ฉบับทีไ  ๎  มีคณาจารยຏของ

วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราช นักวิชาการละผูຌสน฿จทัไวเปเดຌนําสนอผลงานทางวิชาการทีไหลากหลาย
หัวขຌอจากหลายสาขาวิชาทัๅงนีๅ กองบรรณาธิการเดຌสงผลงานทางวิชาการหลานีๅเป฿หຌคณะกรรมการ
กลัไนกรองบทความทางวิชาการของตละสาขาปนผูຌอานละมอบ฿หຌจຌาของบทความนําเปปรับปรงุ
กຌเขกอนการตีพมิพຏปนทีไรียบรຌอยลຌว  ละดຌวยความตัๅง฿จของทีไมีความประสงคຏจะทําวารสาร
ลมนีๅ฿หຌสมบูรณຏตามกณฑຏของศูนยຏดัชนีการอຌางอิงวารสารเทย (Thai Jourrnal Citation Index 
Centre)    ซึไงนืๅอหาสาระ฿นลมประกอบดຌวยรืไองดังตอเปนีๅ 

พระศรีรัตนมุนี, ดร. บทความรืไอง “ภาวะผูຌนําชิงพุทธ” พบวาพระพุทธจຌา฿นฐานะทีไ
ทรงปนผูຌนําหรือนายกพระพุทธองคຏ ทรงมีคุณสมบัติ ละลักษณะทีไดน โ ซึไงพระพุทธองคຏตรัสเวຌ
วา “ราปนกัลยาณมิตรของสัตวຏทัๅงหลาย อาศัยราผูຌปนกัลยาณมิตร สัตวຏทัๅงหลายกใพຌนเปเดຌ
จากทุกขຏทัๅงปวง” ดยทรงสดงออกปนผูຌคຌนพบมรรคา หรือคຌนพบหนทางหงการดับทุกขຏ ละ
ทรงบอกทางหงการดับทุกขຏ พืไอเปสูจุดหมาย ทัๅงยังทรงปลีไยนวิกฤติ฿หຌปนอกาส ปน
ความสามารถ฿นการควบคุมอารมณຏ฿นการตຌตอบเดຌอยางหมาะสมมຌ฿นภาวะวิกฤต อารมณຏทีไ
มัไนคงปนคุณลักษณะภาวะผูຌนําทีไสําคัญ ซึไงจะชวย฿หຌกຌเขสถานการณຏ฿หຌลุลวงเปเดຌดຌวยดี ทรงปน
ผูຌชวย฿หຌคนทัๅงหลายเดຌศึกษา รียนรูຌ หรือฝຄกฝนตนอง จนกระทัๅงสามารถขຌามพຌนความทุกขຏหรือ
ปຑญหาเปถึงจุดหมายเดຌ   

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. บทความรืไอง “สาธารณสุขศาสตรຏ฿นพุทธศาสนา”  

พบวานวคิดสุขภาวะ฿นพระพุทธศาสนามีทัๅงนวศึกษารียนรูຌ ชนคําสําคัญวา ความเมมีรคปน
ลาภอันประสริฐ ทัๅงนวความชืไอกรรม ชน คนหยาบชຌา มักประหัตประหาร เมมีความกรุณา฿น
สัตวຏทัๅงหลาย  มีผล฿หຌกิด฿นอบาย ทุคติ วินิบาต นรก มืไอกลับมากิด฿หม จะมีรคมาก อายุสัๅน 
พระพุทธจຌาบัญญัติวินัยสงฆຏพืไอสุขภาพ หຌามภิกษุพรากของขียว หຌามทิๅงของนาของสียลง฿นนๅํา 
ตรัสสอน฿หຌทําความสะอาดสนาสนะ จัดของ฿ชຌสอย฿หຌมีสขุลักษณะ ทําอาราม฿หຌรมรืไน ฿นสวนพระ
ธรรมพระพุทธจຌาจะทศนาการดูลสุขภาวะทางจิตดຌวยการปฏิบัติสมาธิ มีความมตตา ความ
ปรารถนาดีปนวิถีชีวิต  การดูลสุขภาวะทางปຑญญาดยทํากิจกรรมอบรมปຑญญา  รียนรูຌอริยสัจ
ธรรม ขຌา฿จกฎเตรลักษณຏ  การดูลสุขภาวะทางสังคม ดยทํากิจกรรมสังคมสงคราะหຏตามอุดมคติ
หงการผยผธรรม วา พืไอประยชนຏ พืไอความสุขละสังคมสงคราะหຏกพหชูน   

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ  บทความรืไอง “ญาณวิทยา : มรรคาหงการรูຌ”  พบวา
ความรูຌปนทีไปรารถนาของคนทัๅงหลาย มรรคาหรือทางหงรูຌกิดขึๅนกคนเดຌสองประการ   ประการ
ทีไหนึไง การรูຌกิดจากการรียนรูຌทีไผานทางประสบการณຏ ละกิดจากประสาทสัมผัส ความรูຌประภท
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นีๅกิดมาจากอายตนะทัๅงภาย฿นละภายนอก ซึไงปนความรูຌทีไคนทัไวเปสามารถรียนรูຌเดຌ  ประการทีไ
สอง ความรูຌทีไกิดขึๅนมาจากประสบการณຏทาง฿จ ซึไงปนความรูຌทีไตຌองอาศัยการฝຄกอบรมทาง฿จ ปน
ความรูຌทีไอยูหนือประสบการณຏละประสาทสัมผัสของความรูຌสามัญทัไวเป พราะความรูຌชนิดนีๅมี
จุดมุงหมายปลายทางสูงสุดคือรูຌสัจจะหรือความจริงอันประสริฐ กลาวคือ พระนิพพาน  

พระสันตຏทัศนຏ  คมฺภีรปຐฺญ  บทความรืไอง “กายภาวนา : นวทางบริหารกายละ
บุคลากร฿นทีไทํางาน”  พบวาการทํางานถือปนปຑจจัยสําคัญทีไปนภาระอันดับตຌนของการดํานิน
ชีวิตมนุษยຏ เมวาจะปนชีวิตมนุษยຏ฿นชวงวัย฿ดกใตาม ตຌองมีภาระหนຌาทีไของตน฿นตละวัน ละการ
฿ชຌรางกายตน฿นการทํางานตละวันยอมเมพຌนเปจากอิรยิาบถ คือ ยืน ดิน นัไง ตลอดจนการทํางาน
ของสมองกใตຌองทํางาน฿หຌมีสวนสัมพันธຏตอภาระหนຌาทีไดຌวยการนึกคิดปรุงตง฿หຌออกผลลัพธຏอยูดຌวย
ปຑจจุบันขณะนัๅน ระบบการทํางานชนนีๅหากเดຌรับการพัฒนาทางกายเปพรຌอมกันดຌวยกใเมมีปຑญหา 
ตหากเมเดຌรับการพัฒนาการทํางานชนนีๅอาจกอ฿หຌกิดปຑญหาตามมาทัๅงทางดຌานกายภาพ 

วรพล วรสุวรรณรจนຏ  บทความรืไอง  “ภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿น
ยคุประทศเทย 4.0”  พบวาภาวะผูຌนํา นับวามีสวนชวย฿นการทํางานพืไอ฿หຌประสบความสํารใจ 
ตามผนงาน กิจกรรมหรือครงการตาง โ ตามทีไเดຌตัๅงวัตถุประสงคຏเวຌ ฿นองคຏกรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไรัฐบาลกลาง฿หຌอํานาจหรือกระจายอํานาจ฿หຌกับประชาชน฿นทຌองถิไน ยอมตຌองการผูຌนําทีไมี
ภาวะผูຌนําพืไอสามารถทํา฿หຌองคຏกรมีการพัฒนาเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน  ดยฉพาะปຑจจุบันประทศเทย
เดຌขຌาสูยุคประทศเทย 4.0 ภาย฿ตຌวิสัยทัศนຏชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย หรือ 
มดลพัฒนาศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนัๅนภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศ
เทย 4.0 ตຌองมีคุณลักษณะทางความคิดละสติปຑญญาคุณลักษณะทางความสัมพันธຏกับบุคคลอืไน
คุณลักษณะทางการดຌานการทํางาน  คุณลักษณะสวนตัว  คุณลักษณะทางดຌานกายภาพ ละ
คุณลักษณะทางพืๅนฐานสังคม พืไอพฒันาองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนตอเป 

ดอนลารຏ  สนา  บทความรืไอง  “จริยธรรมทางการบริหาร”  พบวาจริยธรรมทางการ
บรหิาร(Administrational Ethics)คือ การ฿ชຌหลักการบรหิารดยยึดหลกัจริยธรรมพืไอ฿ชຌ฿นการ
บรหิารทกุระดับ ตัๅงตระดับปฏิบัติการ ผูຌบริหารระดับตຌน ระดับกลาง ละระดับสูง   ฿หຌเดຌผลดีมี
ประสิทธิภาพสงู ดยการปกครองละบริหารทีไดี (Good Governance) การปกครองละการ
บรหิารทีไดี ตามหลกัปฏิบัตินัๅน  ผูຌบริหารตຌองมีประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะของความปนผูຌนําทีไดี 
(Good Leadership) อันปนคุณสมบัติทีไดีของหัวหนຌาฝຆายบรหิาร ลงมาถึงหัวหนຌางานทกุระดับ ทีไ
ปนทัๅงศาสตรຏ (Science)  ละศิลปຊ (Arts) ฿หຌสามารถปกครองละบริหารองคຏกรทีไตน 
รับผิดชอบ ฿หຌดํานินเปถึงความสํารใจอยางเดຌผลดี มีประสทิธิภาพสูงละ฿หຌถึงความ
จริญรุงรือง ละสันติสุขอยางมัไนคง 
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จุมพต ออนทรวงละดํารงคຏ มะปะวงศຏ บทความรืไอง “การ฿ชຌคําสับสนสําหรับผูຌรียน
ภาษาอังกฤษ”  พบวาปຑญหาสําหรับผูຌรียนภาษาอังกฤษนัๅนยอมมีความหลากหลายตกตางกันเป 
ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความสน฿จละความ฿ส฿จของผูຌรียนดยตรง พราะการรียนภาษาอังกฤษนัๅน เม
พียงตจะรียนพืไอ฿หຌเดຌรับความรูຌทานัๅน ตยังเดຌรับทักษะตางโ฿นการนําเป฿ชຌ฿นชีวิตประจําวัน
อกีดຌวย เมวาจะปนทักษะ การฟຑง การพูด การอาน ละการขียน ซึไงสิไงสําคัญอีกประการหนึไงทีไจะ
ทํา฿หຌผูຌรียนกຌาวขຌามอปุสรรค฿นการรียนภาษาอังกฤษนัไนกใคือ การรียนรูຌกีไยวกับรูปบบคําศัพทຏ
ตางโ ละการนําเป฿ชຌ฿หຌถูกตຌองตามหลักเวยากรณຏ นัไนกใคือตຌองรูຌจัก Form and Function ของคํา
นัๅนโ บทความนีๅจึงมุงนຌนคําศัพทຏทีไผูຌรียนภาษาอังกฤษมักจะกิดความสับสน฿นการ฿ชຌติดตอสืไอสาร
ทัๅงทางดຌานการสนทนาละการขียน  

พระครูสุจิตพัฒนพิธาน ละคณะ  บทความรืไอง “การประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรมการเม
คบคนพาลละการคบบัณฑิตพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชน฿นตําบลคุຌงตะภา 
อําภอมือง  จังหวัดอุตรดิตถຏ  พบวาการประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรมรืไอง การเมคบคนพาล ละ
การคบบัณฑิต฿นคัมภีรຏทางพระพุทธศาสนาถรวาทพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชนมี
วัตถุประสงคຏ ๏ ประการคือ ํ พืไอศึกษาการเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิต฿นคัมภีรຏทาง
พระพุทธศาสนาถรวาท ๎. พืไอศึกษาสภาพปຑญหาการคบมิตรของดใกละยาวชน฿นชุมชนตําบล
คุຌงตะภา อาํภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ ๏.พืไอศึกษาการประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรม ทีไกีไยวกับการเม
คบคนพาล ละการคบบัณฑิต พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชน฿นตําบลคุຌงตะภา 
อําภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ 

พระอุดมปຂฎก  บทความรืไอง “การจัดการหลักสูตรพระปริยัติธรรมผนกบาลี : อดีต – 
ปຑจจุบัน”  พบวาการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงนับปนหนຌาทีไดຌานหนึไงทีไมีความสําคัญของคณะสงฆຏ 
ดยฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมผนบาลี ถือวาปนหัว฿จของการศึกษาทางธรรม พราะถຌาจะ
มองวาการศึกษาทางลกตຌองขຌา฿จ฿นรืไองของภาษาตางโ ทีไขียนหลักสูตรเวຌ การศึกษาทางธรรมกใ
ชนดียวกัน หลักภาษาบาลีจึงปนรืไองสําคัญ ตการศึกษาภาษาบาลีนัๅนปนรืไองทีไคนรุนหลัง
ขຌา฿จเดຌยาก ละปຑจจุบนันีๅกใมีผูຌทีไสน฿จศึกษาลดจาํนวนลงอยางมาก เมวาจะปนพระภิกษุสามณร 
หรืออบุาสกอุบาสิกา 

นิพนธຏ  ขาวอีไยม  บทความรืไอง  “หลักพุทธธรรมกับการบริหารสถานศึกษา”  พบวา
ผูຌบริหารสถานศึกษาจะนําองคຏกร฿หຌอยูรอด ตຌองกําหนดผนงาน วิธีการ ตลอดจน ขัๅนตอนตาง โ 
฿นการปฏิบัติงานเวຌอยางมีระบบ ดຌวย ความประหยัด  ฿ชຌทรัพยากร฿หຌคุຌมคา ทัๅงคน งิน วลาละ
ทรัพยຏสิน หนຌาทีไของนักบริหาร ๑ ประการ  POSDC  P คือ Planning การวางผน O คือ 
Organizing การจัดองคຏกร S คือ Staffing งานบุคลากร D คือ Directing การอํานวยการ C คือ 
Controlling การกํากับดูล  การควบคุมคุณภาพ  ละตຌองมีหลักพุทธธรรมการดํานิน
ชีวิตประจําวัน ทีไรียกวา ธรรมของสัตบุรุษ  สัปปุรสิธรรม ๓ ประการ คือ ํ) ธัมมัญຐ ุตา รูຌหลักละ
รูຌจกัหตุ ๎) อตัถัญຐ ุตา รูຌจักผล ๏) อัตตัญຐ ุตา รูຌจักตน ๐) มัตตัญຐ ุตา รูຌจัก ประมาณ ๑) กาลัญ
ຐ ุตา รูຌจักกาล ๒) ปริสัญຐ ุตา    รูຌจักชุมชน ๓) ปุคคลัญຐ ุตา รูຌจักบุคคล  ละคุณธรรมสําหรับการ
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บริหารคนตຌองยึด หลักสังคหวัตถุ ๐ คือ หลักการสงคราะหຏ พืไอยึด หนีไยว฿จคน ๐ อยาง คือ ํ) 
ทาน คือการผืไอผบงปຑน  ๎) ปຂยวาจา คือการพูดอยางรักกัน  ๏) อัตถจริยา คือการทําประยชนຏ
กขาละ   ๐) สมานัตตตา คือการอาตัวขຌาสมานหรือความปนผูຌมี ตนสมอ 

พระปลัดณรงคຏธรรม  กตธมฺม  บทความรืไอง  “การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูຌนํา
ตຌนบบของผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษา”  พบวาผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษาคือผูຌดูลหรือ
บริหารงานรงรียน การบริหารรงรียนมัธยมศึกษาผูຌบริหารจะตຌองมีลักษณะของการบริหารบบ
มืออาชีพทีไมีความรูຌความสามารถสูงสามารถบริหารรงรียน฿หຌดํานินการเปดຌวยความรียบรຌอย 
ผูຌบริหารปนคนสําคัญทีไตຌองเดຌรับการพัฒนา ดຌวยการบริหารงาน฿นสถานศึกษา ทํา฿หຌบรรลุ
จุดประสงคຏทีไวางเวຌ คุณลักษณะภาวะผูຌนํา กิดดຌวยความศรัทธายอมรับละพรຌอมทีไจะรวมปฏิบัติ
กจิกรรมตาง โ ฿หຌสํารใจเดຌ    

พระมหาชัยวัฒนຏ  จตฺตมล   บทความรืไอง “ทฤษฎีบริหารละหลักธรรมทีไสงสริม
การพัฒนบุคลากร”  พบวาการบริหารรงรียนตຌอง฿ชຌศาสตรຏละศิลปຊจะทํา฿หຌงานบรรลุผลตาม
ปງาหมายทีไกาํหนดเวຌ ละนําหลักพรหมวิหารธรรมมา฿ชຌประกอบการสงสริมพัฒนาพราะ พรหม
วิหาร คือ หลักธรรมทีไสอน฿หຌประพฤติละปฏิบัติ หรือควบคุม กํากับทางจิต฿จของมนุษยຏ฿หຌอยูกับ
สงัคม฿นลกปຑจจุบัน    ดຌวยความรักความปรารถนา฿หຌทุกคนมีความสุขมีจิต฿จสงสาร   คิดชวยหลือ
ผูຌอืไน พຌนทุกขຏ พลอยยินดีกับคนทีไขาเดຌดีมีสุข สดงออกดຌวยความทีไยงตรง ทีไยงธรรม เมลําอียง 
ดຌวยรักละเมชัง฿คร จึงสงสริมการพัฒนาบุคลากร ตามกระบวนการทีไมีการวางผน ดํานินการ
พิไมพูน ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติทีไดีตอการปฏิบัติงานของตนทีไรับผิดชอบ อบรมพัฒนา
วิชาชีพ การจัด฿หຌมกีารประชุม อบรม สัมมนา ปนหมูคณะ การสงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรเดຌ
พฒันาตนองดຌานการรียนการสอน ฿หຌมีความรูຌ฿หຌมีคุณภาพละปนทีไนาพอ฿จตอองคຏกรทีไจะมุง
พิไมพูนความรูຌ ละประสบการณຏ พืไอ฿หຌทกุคน฿นหนวยงานปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดียิไง 
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ภาวะผูຌนําชิงพุทธ 
Buddhist leadership 

พระศรรีัตนมุนี, ดร.* 
 

บทคัดยอ 
พระพุทธจຌา฿นฐานะทีไทรงปนผูຌนําหรือนายกพระพุทธองคຏ ทรงมีคุณสมบัติ ละ

ลักษณะทีไดน โ ซึไงพระพุทธองคຏตรัสเวຌวา “ราปนกัลยาณมิตรของสัตวຏทัๅงหลาย อาศัยราผูຌปน
กัลยาณมิตร สัตวຏทัๅงหลายกใพຌนเปเดຌจากทุกขຏทัๅงปวง” ดยทรงสดงออกปนผูຌคຌนพบมรรคา หรือ
คຌนพบหนทางหงการดับทุกขຏ ละทรงบอกทางหงการดับทุกขຏ พืไอเปสูจุดหมาย ทัๅงยังทรงปลีไยน
วิกฤติ฿หຌปนอกาส ปนความสามารถ฿นการควบคุมอารมณຏ฿นการตຌตอบเดຌอยางหมาะสมมຌ฿น
ภาวะวิกฤต อารมณຏทีไมัไนคงปนคุณลักษณะภาวะผูຌนําทีไสําคัญ ซึไงจะชวย฿หຌกຌเขสถานการณຏ฿หຌ
ลุลวงเปเดຌดຌวยดี ทรงปนผูຌชวย฿หຌคนทัๅงหลายเดຌศึกษา รียนรูຌ หรือฝຄกฝนตนอง จนกระทัๅงสามารถ
ขຌามพຌนความทุกขຏหรือปຑญหาเปถึงจุดหมายเดຌ   

ภาวะผูຌนําปนกระบวนการทีไบุคคล฿ดบุคคลหนึไง พยายาม฿ชຌอิทธิพลของตน พืไอกระตุຌน 
ชีๅนํา ผลักดัน ฿หຌบุคคลอืไน หรือกลุมบุคคลอืไน มีความตใม฿จ ละกระตือรือรຌน฿นการทําสิไงตางโ 
ตามตຌองการ ดยมีความสํารใจของกลุมหรือองคຏการปนปງาหมาย ปนกระบวนการ฿ชຌอิทธิพลทีไมี
ตอการดํานินงานของกลุม฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏขององคຏการ ละมีการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิด
พฤติกรรม฿นการทํางาน คุณลักษณะความปนผูຌนําทีไดีนัๅน ยังกิดจากการทีไบุคคลเดຌคยศึกษาหา
ความรูຌฝຄกฝนอบรมบมนิสัย ละคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความปนผูຌนําทีไดี ตัๅงตอดีตกาลจนหลอ
หลอมบุคลิกภาพละสภาวะความปนผูຌนําทีไดี ปลูกฝຑง พิไมพูนมาจนถึงปຑจจุบัน ซึไงกใคือ บุญบารมี 
นัๅนอง 

ดังนัๅนผูຌนําทีไดีจะตຌองรูຌจุดหมายชัดจน ละรูຌทางทีไจะดํานินเปสูจุดหมายนัๅน ผูຌนําทีไดี 
จงึยอมตຌองสําหนียก ละจักตຌองมีความสํานึก ฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบอยางจริง฿จ ละชวยกัน
ดํานินการ ฿หຌความคุຌมครอง ปງองกัน กຌเข บํารุง รักษา อยางขຌมขใงจริงจัง ละตอนืไอง ฿หຌกิด
ความจริญ ละความสันติสุขอยางมัไนคง 
คําสําคญั : ภาวะผูຌนํา; ชิงพุทธ 

Abstract 

As the leader, The Buddha is qualified and outstanding characteristic. The 
Buddha said that “I am a good friend, depend on me all animals are free from 
all suffering” by expressing a path discoverer or find a way of suffering, and tell 

                                                                            

* อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรຏ  วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
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the way of extinguishing the suffering to reach the destination, and also to 
transforms the crisis into an opportunity. Being able to control emotions to respond 
appropriately even in a crisis, stable temperament is a major leadership feature. 
This will help to resolve the situation well. He helpspeople learn, or practice 
themselves until they can overcome the suffering or problems to reach the 
destination. 

Leadership is a process by which a particular person, try to use their 
influence, inspire, guide, and motivate others or other groups to have the 
willingness and enthusiasm to do the things they want which the success of the 
group or organization is the goal. It is the process of influencing the performance of 
the group to achieve the objectives of the organization, and motivation to give 
working behavior. Good leadership features also come from the fact that people 
have been trained, cared for habits and developed good leadership conditions from 
the past until founding image and leadership, cultivating, increasing to the present. 
That is merit itself. 

Therefore good leaders must know the goal clearly, and knowing the way 
to go to that purpose. Good leaders must be perceptive, aware on a sincere duty, 
and help each other; provide coverage, prevent, modify, maintain, treat seriously, 
ongoing and give prosperity and peace firmly. 
Keyword: Leadership; Buddhist 

ํ. บทนํา  
พระพุทธจຌา ทรงมีพระนามวาปน “นายก” หรือ วินายก ปนเวพจนຏอยางหนึไงทีไรียก

พระพุทธจຌา กใคือ นายก ซึไงปลวา “ผูຌนํา” พระพุทธจຌา฿นฐานะทีไทรงปนผูຌนําหรือนายกนัๅน ทรงมี
คุณสมบัติ ละลักษณะทีไดนโ ซึไงพระพุทธองคຏตรัสเวຌวา “ราปนกัลยาณมิตรของสัตวຏทัๅงหลาย 
อาศัยราผูຌปนกัลยาณมิตร สัตวຏทัๅงหลายกใพຌนเปเดຌจากทุกขຏทัๅงปวง” พุทธพจนຏนีๅปนขຌอทีไสดง
ความปนผูຌนํา ตเมมีคําวา “ผูຌนํา” อยู฿นคําตรัสนีๅ พึงขຌา฿จวา ความปนกัลยาณมิตรนีไหละ คือ 
ลักษณะสําคัญทีไดนของความปนผูຌนํา จุดดน หรือสาระสําคัญของพุทธพจนຏนีๅคือ ผูຌนํานัๅนปนผูຌนํา
พืไอประยชนຏกขา ดยฉพาะสําหรับพระพุทธจຌา กใคือ พืไอประยชนຏกสรรพสัตวຏ หรือมนุษยຏ
ชาติทัๅงปวง ถຌามอง฿นวงคบขຌามา กใคือ ผูຌนํานัๅนปนผูຌทีไตัๅง฿จทําพืไอประยชนຏกหมูชน กญาติ
มิตร พืไอนรวมชุมชน พืไอรวมชาติ พืไอรวมสังคม หรือกองคຏกรนัๅน โ พราะฉะนัๅน หลักสําคัญกใ 
คือ ปนกัลยาณมิตร  

ความปนผูຌนําของพระพุทธจຌานัๅน สดงออก฿นลักษณะอีกอยางหนึไงวา ปนผูຌคຌนพบ
มรรคา หรือคຌนพบหนทาง ทรงปนผูຌรูຌทาง ละทรงบอกทาง฿หຌ กใพืไอเปสูจุดหมาย หมายความวา 
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พระพุทธจຌาปนผูຌสามารถทีไจะชวย฿หຌคนเปถึงจุดหมายเดຌ พราะวาคนทัๅงหลายตຌองการเป฿หຌถึง
จดุหมายนัๅนตขาเมรูຌทางเมมีวิธี พระพุทธจຌาทรงคຌนพบมรรคา คือ ทางทีไเปสูจุดหมาย ลຌวกใมา
ชวยบอกกลาวชีๅนํา หรือบอกทาง฿หຌ ปนหมือนมัคคุทศกຏ ทํา฿หຌผูຌคนอืไนสามารถรวมดินทางหรือ
ดยสารเป ทัๅงนีๅหมายความวา ผูຌนําจะตຌองรูຌจุดหมายชัดจน ละรูຌทางทีไจะดํานินเปสูจุดหมายนัๅน
ขຌอนีๅปนลักษณะ฿หญทีไสําคัญ พระพุทธจຌาทรงมีลักษณะอีกประการหนึไงหงความปนผูຌนํา           
ซึไงสดงออก฿นคําตรัสปนบางครัๅง คือ พระพุทธจຌาทรงปนผูຌชวย฿หຌคนทัๅงหลายเดຌศึกษา รียนรูຌ 
หรือฝຄกฝนตนอง จนกระทัๅงขาสามารถทีไจะขຌามพຌนความทุกขຏหรือปຑญหาเปถึงจุดหมายเดຌ ขຌอนีๅ
หมายความวา ผูຌนําเมเดຌมาหยิบยืไนอะเร฿หຌกผูຌอืไนดยตรง ตมาชวย฿หຌคนอืไนเดຌฝຄกตน เดຌรียนรูຌ 
จนสามารถพึไงตนองเดຌ ละชวยตนอง฿หຌพຌนปຑญหาเป หรือทําเดຌสํารใจบรรลุจุดหมาย ดังพุทธ
ศาสนสุภาษิต ทีไวา  

ขมา ชาคริยุฏฐานํ   สํวิภาค ทยิกฺขณา 
นายกสฺส คุณา อต  อิจฺฉิตพฺพา หิตตฺถิน ฯ” 

“ผูຌนํา (นายก) ผูຌหในกประยชนຏกืๅอกูล ควรมีธรรม ๒ ประการ หลานีๅ คือ อดทน, 
ตืไนตัว (ทันตอหตุการณຏ), ขยัน, อืๅอฟຕอ (รูຌจักบงงาน ฯ), มีความมตตา กรุณาตอผูຌอืไน, ตรวจสอบ
ตรวจตราติดตามผลงาน  

๎. ภาวะผูຌนํา 
ภาวะผูຌนํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถ฿นการบังคับบัญชาบุคคลอืไน ดย

เดຌรับการยอมรับละยกยองจากบุคคลอืไน มีนักวิชาการ฿หຌความหมายของภาวะผูຌนําเวຌตางกันดังนีๅ 
 พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต) ฿หຌความหมายของผูຌนําวา คือ บุคคลทีไจะมา
ประสานชวย ฿หຌคนทัๅงหลายรวมกันดยทีไวาจะปนการอยูรวมกันกใตาม หรือทําการรวมกันกใตาม฿หຌ
พากันเปดຌวยดี สูจุดหมายทีไดีงาม ภาวะผูຌนํา กใคือคุณสมบัติ ชน สติปຑญญา ความดีงาม ความรูຌ
ความสามารถของบุคคล ทีไชักนํา฿หຌคนทัๅงหลายมาประสานกัน ละพากันสูจุดหมายทีไดีงาม 
คุณสมบัติของผูຌนํามีหลายอยาง หลายดຌาน ยกเปตามสิไงทีไผูຌนําจะตຌองกีไยวขຌอง คือ ผูຌนําจะตຌองมี
ความสามารถ฿นการทีไจะเป กีไยวขຌองหรือปฏิบัติตอสิไงหลานัๅนทุกอยาง฿หຌถูกตຌองละเดຌผลดีํ 

พระศรีปริยัติมลี (สมชัย กุสลจิตฺต) ฿หຌความหมายวา ผูຌนํา ตรงกับคํา฿นภาษาอังกฤษ 
วา “Leadership” ซึไงมีความหมาย฿นทํานองดียวกันวา "Being a leader; powerof leading, 
the qualities of a leader" หมายถึง ผูຌนําเปสูสิไงทีไดีงามละปนประยชนຏกมหาชน การนําเป
฿นทาง ชัไว ตไํา สียหาย ชน ปนหัวหนຌาจรพาลูกนຌองเปปลຌนหรือลักขมย หรือการตัๅงตนปน

                                                                            

 ํพระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตต), ภาวะผูຌนํา : ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประทศ,
(กรุงทพมหานคร : ธรรมสภา, ๎๑๐๑), หนຌา ๏-๐. 
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หัวหนຌาเปพา คนคຌายาสพติด กใคงเมนับวาปนผูຌนําหรือมีภาวะผูຌนํา พราะเมสัมพันธຏกับปງาหมายทีไ
ดีงาม ละมิเดຌ ตัๅงอยูบนฐานหงศีลธรรม คุณธรรม ละสติปຑญญา๎ 

นตรຏพัณณา ยาวิราช ภาวะผูຌนํา หมายถึง ความสามารถเดຌรับการยอมรับละยกยอง
จากบุคคลอืไน หมายถึง บุคคลซึไงเดຌรับการตงตัๅงขึๅนมา หรือเดຌรับการยกยอง฿หຌปนหัวหนຌา฿นการ
ดํานินงาน฿นองคຏกรตางโ ตຌองอาศัยบุคคลทีไมีความปนผูຌนําจึงจะทํา฿หຌองคຏกรดํานินเปอยาง
บรรลุผลสํารใจตามวัตถุประสงคຏ ละนําพาหนวยงานเปสูความจริญ๏ 

สัมฤทธิ่ ทางพใง ละ ประยุทธ ชูสอน ภาวะผูຌนํา หมายถึง ความสามารถ฿นการนํา   
ซึไงปนสิไงสําคัญยิไงสําหรับความสํารใจของผูຌนํา๐  

กิติ ตยัคคานนทຏ ฿หຌความหมายวา ภาวะผูຌนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคล
หนึไงทีไจะจูง฿จหรือ฿ชຌอิทธิพลตอบุคคลอืไน ผูຌรวมงาน หรือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ฿นสถานการณຏตางโ พืไอ
ปฏิบัติการละอํานวยการ ดย฿ชຌกระบวนการสืไอความหมายหรือการติดตอกันละกัน฿หຌรวม฿จกัน
ดํานินการจนกระทัไงบรรลุผลสํารใจตามวัตถุประสงคຏ ละปງาหมายทีไกําหนดเวຌการดํานินการจะ
ปนเป฿นทางดีหรือชัไวกใเดຌ๑ 

ติน ปรัชญพฤทธ่ิ ฿หຌความหมายวา ภาวะผูຌนํา หมายถึง การทีไบุคคลหนึไง (ผูຌนํา) 
พยายามทีไจะ฿ชຌกําลังสมอง กําลังกาย ละกําลัง฿จพืไอจูง฿จหรือดล฿จ฿หຌผูຌตามกระทําการอยาง฿ด
อยางหนึไง฿หຌปนเปตามวัตถุประสงคຏของตนละพืไอผลประยชนຏของสวนรวม ละการจูง฿จหรือดล
฿จ๒ 

Certo (ซอรຏต) เดຌ฿หຌความหมายวา ภาวะผูຌนํา หมายถึง กระบวนการ฿นการควบคุม
คนอืไนพืไอ฿หຌบรรลุผลสํารใจตามวัตถุประสงคຏทีไเดຌกําหนดเวຌ๓  

Mitchell and Larson (มทิชล ละ ลารຏสัน จูนียรຏ) เดຌ฿หຌความหมายวา ภาวะผูຌนํา 
คือ กระบวนการทีไบุคคล฿ชຌอิทธิพลตอกลุม พืไอ฿หຌบรรลุความตຌองการของกลุม หรือจุดมุงหมายของ
องคຏการ๔  

                                                                            

 ๎พระศรีปริยัติมลี (สมขัย กุสลจิตฺต), ชุดพุทธศาสนาประยุกตຏ สงฆຏผูຌนําสังคม, (กรุงทพมหานคร : 
รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๐๐๔), หนຌา ๐๏. 

๏นตรຏพัณณา ยาวิราช, ผศ. ภาวะผูຌนํา ละผูຌนําชิงกลยุทธຏ, พิมพຏครัๅงทีไ ๏, (กรุงทพมหานคร : 
ซในทรัลอใกซพรส, ๎๑๐๓), หนຌา ํ. 

๐สัมฤทธ่ิ ทางพใง ละ ประยุทธ ชูสอน, ภาวะผูຌนําบบลกาภิวัตนຏ นวคิดละการวิจัย, พิมพຏ
ครัๅงทีไ ๎, (ขอนกน : รงพิมพຏคลังนานาวิทยา, ๎๑๑๓), หนຌา ๒. 

๑กิติ ตยัคคานนทຏ, ทคนิคการสรຌางภาวะผูຌนํา, (กรุงทพมหานคร : ชษฐการพิมพຏ, ๎๑๐๏), หนຌา 
ํ๏. 

๒ติน ปรัญชพฤทธ่ิ, ภาวะผูຌนาํละการมีสวนรวมมนุษยຏ฿นองคຏการ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุขทัย 
ธรรมาธิราช, ๎๑๐๏), หนຌา ๒ํ๐.  

๓Samuel, c. Certo, Modern Management : Diversity, quality ethics and the global 
environment, (Prentice hall, 2000), p. 415.  
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Koontz and Weihrich (คูนทຏ ละ เวริช) กลาววา ภาวะผูຌนําปนรืไองของศิลปะของ
การ฿ชຌอิทธิพล หรือกระบวนการ฿ชຌอิทธิพลตอบุคคลอืไนพืไอ฿หຌขามีความตใม฿จ ละกระตือรือรຌน฿น
การปฏิบัติงานจนประสบความสํารใจตามจุดมุงหมายของกลุม๕  

ภาวะผูຌนํา หมายถึง ความสามารถ฿นการผชิญกับภาวะการปลีไยนปลงเดຌ ดยมีผูຌนํา
ปนผูຌสรຌางวิสัยทัศนຏ ปนตัวกํากับทิศทางขององคຏการ฿นอนาคต จากนัๅนจึงจัดวางคนพรຌอมทัๅงสืไอ
ความหมาย฿หຌขຌา฿จ วิสยัทัศนຏละ สรຌางรงดล฿จกคนหลานัๅน ฿หຌสามารถอาชนะอุปสรรคพืไอ
เปสูวิสยัทัศนຏํ์ ผูຌนําสมัย฿หมตຌองยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ซึไงประกอบดຌวยหลักธรรม ๏ ประการ 
คือ 

ํ.  หลักการครองตน ประกอบดຌวยหลักธรรมดังตอเปนีๅ 
ํ.ํ ปนผูຌมีบุคลิกภาพทีไดี คือ ปนผูຌมีสุขภาพกาย ละสุขภาพจิตทีไดี 
ํ.ํ.ํ มีสุขภาพกายทีไดี คือ ปนผูຌมีสุขภาพอนามัยทีไดี มีทวงทากิริยา วาจา 

รวมทัๅงการตงกายทีไสุภาพถูกกาละทศะ รียบรຌอย ดีงาม สะอาด ละดูสงางามสมฐานะ 
ํ.ํ.๎ มีสุขภาพจิตทีไดี คือ ปนผูຌมีอัธยาศัย฿จคอทีไงาม ปนคนดี มีศีลธรรม 

เดຌก ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ ละปຑญญา 
- ผูຌมีศรัทธา หมายถึง ปนผูຌรูຌจักศรัทธาบุคคล ฿หຌความคารพผูຌอืไน 

ละขຌอปฏิบัติทีไควรศรัทธา เมลุมหลง งมงาย฿นทีไตัๅงหงความลุมหลง 
- ผูຌมีศีล คือ ผูຌทีไรูຌจักสํารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติ ทางกาย ละ

ทางวาจา ฿หຌรียบรຌอย ดีงาม เมประพฤติบียดบียนตนองละผูຌอืไน 
- ผูຌมีสุตะ คือ ผูຌเดຌรียนรูຌทางวิชาการ ละเดຌศึกษาคຌนควຌา฿นวิชาชีพดี 
- ผูຌมีจาคะ คือ ปนผูຌมีจิต฿จกวຌางขวาง เมคับคบ รูຌจักสียสละ  
- ผูຌมีวิริยะ คือ ผูຌขยันหมัไนพียร ฿นการประกอบกิจการงานงานอาชีพ 

ละ/หรือ฿นหนຌาทีไ รับผิดชอบ หในประยชຏสวนรวมมากกวาประยชนຏสวนตน 
- ผูຌมีสติ คือ ผูຌรูຌจัก ยับยัๅง ชัไง฿จ รูຌจักคิดเตรตรอง฿หຌรอบคอบ กอนคิด 

พูด ทํา 
- ผูຌมีสมาธิ คือ ผูຌมีจิต฿จตัๅงมัไน ขมกิลสนิวรณຏ 
- ผูຌมีปຑญญา คือ ผูຌมีปຑญญาอันหในชอบรอบรูຌทางจริญ ทางสืไอมหง

ชีวิต ตามทีไปนจริง 

                                                                                                                                                                                                                      

๔Mitchell, T. R., & Larson, J. R., People in Organizations : An Introduction to 
Organization Behavior (3rd ed.), (New York : McGraw-Hill, 1987), p. 435. 

๕Koontz , H. and Weihrich. H., Management, (New York : McGraw-Hill, 1988), p. 437. 
ํ์House, R.J., & Mitchell, T.R., Path-goal theory of leadership, (Journal of 

Contemporary, 3, 1974), pp. 81-97. 
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ํ.๎ ผูຌมีกัลยาณมิตตธรรมํํ คือ ผูຌมีคุณธรรมของมิตรทีไดี ๓ ประการ คือ 
ํ.๎.ํ ปนผูຌนารัก (ปຂย) คือ นารัก฿นฐานปนทีไสบาย฿จละสนิทสนม ชวน

฿หຌอยากขຌาเปปรึกษาเตถาม 
ํ.๎.๎ ปนผูຌนาคารพบูชา (ครุ) คือ ปนผูຌทีไสามารถอาปนทีไพึไงอาศัย ปนทีไ

พึไงทาง฿จ นาคารพ ละปลอดภัย 
ํ.๎.๏ ปนผูຌนานับถือ นาจริญ฿จ (ภาวนีย) คือ ปนผูຌเดຌฝຄกฝนอบรมตนมาดี

ลຌว มีความรูຌละภูมิปຑญญาทຌจริง ทัๅงปนผูຌฝຄกอบรมละปรับปรุงตนอยูสมอ ควรกการยอมรับ
ละยกยองนับถืออาปนยีไยงอยาง ทํา฿หຌระลึกละอยอຌางดຌวยซาบซึๅงภูมิ฿จ 

ํ.๎.๐ ปนผูຌรูຌจักพูดจาดยมีหตุผลละหลักการ (วัตตา) คือ รูຌจักชีๅจง 
นะนํา ฿หຌผูຌอืไน ขຌา฿จดี จมจຌง ปนทีไปรึกษาทีไดี รูຌจักพูด฿หຌเดຌผล รูຌจักชีๅจง฿หຌขຌา฿จ รูຌวามืไอเร
ควรพูดอยางเร คอย฿หຌคํานะนําวากลาวตักตือน ปนทีไปรึกษาทีไดี 

ํ.๎.๑ ปนผูຌอดทนตอถຌอยคําทีไลวงกิน วิพากษຏ วิจารณຏ ซักถาม หรือขอ
ปรึกษาหารือ ขอ ฿หຌคํานะนําตางโ เดຌ (วจนักขม) อดทนตอถຌอยคํา คือ พรຌอมทีไจะรับฟຑง
คําปรึกษา ชักถาม คําสนอ ละวิพากษຏวิจารณຏ อดทนฟຑงเดຌเมบืไอเมฉุนฉียว 

ํ.๎.๒ สามารถอธิบาย ถลงชีๅจงรืไองทีไลึกซึๅงละยุงยาก (คัมภีรัญ จะ กะถัง 
กัตตา) คือ ถลงรืไองลๅําลึกเดຌ สามารถอธิบายรืไองยุงยากซับซຌอน฿หຌขຌา฿จละ฿หຌรียนรูຌรืไองราวทีไ
ลึกซึไงยิไงขึๅนเป หรือรืไองทีไยุงยากซับซຌอน฿หຌขຌา฿จอยาง ถูกตຌอง ละตรงประดในเดຌ  

ํ.๎.๓ เมชักนํา฿นอฐานะ (น จัฏฐาน นิยชะย) คือ เมชักจูงเป฿นทางสืไอม 
(อบายมุข) หรือ เป฿นทางทีไหลวเหลเรຌสาระ หรือทีไปนทษ ปนความทุกขຏ ดือดรຌอน เมชักนํา฿น 
อฐาน คือ เมนะนํา฿นรืไองหลวเหล หรือชักจูงเป฿นทางสืไอมสีย 

๎.  หลักการครองคน ประกอบดຌวยหลักธรรมดังตอเปนีๅ 
๎.ํ รูຌจักหลักปฏิบัติตอกันดຌวยดี ระหวางผูຌบังคับบัญชากับลูกนຌอง หรือผูຌอยู฿ตຌ

บังคับบัญชา ตามหลักธรรมของพระพุทธจຌา คือ “หลักหฏฐิมทิศ” คือ ทิศบืๅองตไํา จຌานาย หรือ
ผูຌบังคับบัญชา พึงบํารุงบาว คือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ดຌวยสถาน ๑ คือ 

๎.ํ.ํ ดຌวยการจัดงาน฿หຌตามกําลัง คือ มอบหมายหนຌาทีไการงาน฿หຌตามกําลัง
ความรูຌ สติปຑญญา ความสามารถ (Put the right man on the right job - รูຌจัก฿ชຌคน฿หຌถูกกับ
งาน) 

๎.ํ.๎ ดຌวยการ฿หຌอาหารละบําหนใจรางวัล คือ มืไอทําดี กใรูຌจักยกยอง
ชมชย ละ/หรือ สนับสนุน อุดหนุน ฿หຌเดຌรับบําหนใจรางวัล ลืไอนยศ ลืไอนตําหนงตามสมควรก
ฐานะ มืไอทําเมดี กใ฿หຌคําตักตือน นะนํา สัไงสอน ฿หຌพัฒนาสมรรถภาพ฿หຌดีขึๅน ถຌาเมยอมกຌเข
พฒันาตน฿หຌดีขึๅน กใตຌองตําหนิ ละมีทษตามกฎกณฑຏ ดยชอบธรรม 

                                                                            

ํํพระธรรมปຂฎก, พจนานกุรมพุทธศาสตรຏ ฉบับประมวลธรรม, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๎๑๐๒), หนຌา ๑๓, ํ๏๎, ๎์๐. 
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๎.ํ.๏ ดຌวยการรักษาพยาบาล฿นยามจใบเขຌ คือ ตຌองรูຌจักดูลสารทุกขຏ สุกดิบ
ของ ผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชา เมปนผูຌลຌงนๅํา฿จ คือเมปฏิบัติกบัลูกนຌอง หรือผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชา 

๎.ํ.๐ ดຌวยจกของมีรสดีปลกโ ฿หຌกิน คือ ฿หຌรูຌจักมีนๅํา฿จบงปຑนของกิน 
ของ฿ชຌดีโ ฿หຌลูกนຌอง 

๎.ํ.๑ ดຌวยปลอย฿นสมัย คือ รูຌจัก฿หຌลูกนຌอง หรือผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชาเดຌลา
พักผอนบຌาง 

๎.๎ สวนลูกนຌองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชา มืไอจຌานายหรือผูຌบังคับบัญชาทํานุบํารุงอยาง
นีๅลຌว กใพงึปฏิบัติอนุคราะหຏจຌานาย ผูຌบังคับบัญชาดຌวยสถาน ๑ ตอบทนดຌวยชนกัน คือ 

๎.๎.ํ ลุกขึๅนทํางานกอนนาย คือ ฿หຌรับสนองงานผูຌบังคับบัญชาดຌวยความ
ขยันขันขใง ควรมาทํางานกอนนาย หรือผูຌบังคับบัญชา อยางนຌอย กใมา฿หຌทนัวลาทํางาน เมมาสาย
กวานาย หรือ สายกวาวลาทํางานตามปกติ 

๎.๎.๎ ลิกการทํางานทีหลังนาย คือ ทํางานดຌวยความขยันขันขใง มຌลิกกใ
ควรลิกทีหลังนาย หรือผูຌบงัคับบัญชา อยางนຌอยกใอยูทํางาน฿หຌตใมวลา เมหนีกลับกอนวลาลิกงาน 

๎.๎.๏ ถืออาตของทีไนาย฿หຌ คือ มีความซืไอสัตยຏ จงรักภักดี เมคดกงนาย 
หรือผูຌบงัคับ บัญชา เมคอรຏรัปชัไน เมรียกรຌองตຌองการดยเมปนธรรม หรือกินหตุ 

๎.๎.๐ ทาํงาน฿หຌดีขึๅน คือ ตຌองรูຌจักพัฒนาคุณวุฒิ ความรูຌ ความสามารถ ละ
วิสยัทัศนຏ฿นการ ทํางาน ฿หຌเดຌผลดี มปีระสิทธิภาพสูง 

๎.๎.๑ นําคุณของนายเปสรรสริญ คือ รูຌจักนําคุณความดีของจຌานาย 
ผูຌบังคับบัญชา เปยกยอง สรรสริญ ตามความปนจริง ฿นทีไละอกาสอันสมควร 

๏.  หลักการครองงาน ประกอบดຌวยหลักธรรม คือ อทิธิบาท ๐ ํ๎ เดຌก 
๏.ํ ฉันทะ ความรักงาน คือ จะตຌองปนผูຌรักงานทีไตนมีหนຌาทีไรับผิดชอบอยู ละทัๅง

จะตຌอง อา฿จ฿สกระตือรือรຌน฿นการรียนรูຌงาน ละพิไมพูนวิชาความรูຌความสามารถ฿นการทํา
กิจการงาน ละ มุงมัไนทีไจะทํางาน฿นหนຌาทีไรับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตน฿หຌสํารใจ
รยีบรຌอยอยูสมอ 

๏.๎ วิริยะ ความพียร คือ จะตຌองปนผูຌมีความขยันหมัไนพียร ประกอบดຌวยความ
อดทน เมยอทຌอตอความยากลําบาก฿นการประกอบกิจการงาน฿นหนຌาทีไหรือ฿นอาชีพของตน จึงจะ
ถึงความสํารใจ ละความจริญกຌาวหนຌาเดຌ 

๏.๏ จิตตะ ความปนผูຌมี฿จจดจออยูกับการงาน ผูຌทีไจะทํางานเดຌสํารใจดຌวยดี           
มีประสิทธิภาพนัๅน จะตຌองปนผูຌอา฿จ฿สตอกจิการงานทีไทํา ละมุงกระทํางานอยาง ตอนืไองจนกวา
จะสํารใจ เมทอดทิๅงหรือวางธุระสียกลางคัน เมปนคนจับจด หรือทํางานบบทําโ หยุดโ  

                                                                            

ํ๎พระธรรมปຂฎก (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานกุรมพุทธศาสตรຏ ฉบับประมวลธรรม, (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒), หนຌา ๑๓, ํ๏๎, ๎์๐. 
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หัวหนຌาหนวยงานหรือผูຌบริหารจะตຌองคอยดูลอา฿จ฿ส “ติดตามผลงาน ละ/หรือ 
ตรวจงาน” หนวยงานตางโ ภาย฿นองคຏการของตน พืไอประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสิน฿จ ละ
สัไงการ ฿หຌกิจการงาน ทุกหนวยดํานินตามนยบายละผนงาน ฿หຌถึงความสํารใจตามวัตถุประสงคຏ
ทีไกําหนดเวຌ 

๏.๐ วิมังสา ความปนผูຌรูຌจักพิจารณาหตุสังกตผล฿นการปฏิบัติงานของตนอง ละ
ของผูຌนຌอยหรือของผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชา วา ดํานินเปตามนยบายละผนงานทีไวางเวຌหรือเม เดຌ
ผลสํารใจ หรือมีความคืบหนຌาเปตามวัตถุประสงคຏทีไกําหนดเวຌหรือเมพียงเร มีอุปสรรคหรือปຑญหาทีไ
ควรเดຌรับการ ปรับปรุงกຌเขวิธีการทํางาน หรือวิธีการบริหารกิจการงานนัๅน฿หຌสํารใจตาม
วัตถุประสงคຏเดຌอยางเร ขัๅนตอนนีๅ ปนการนําขຌอมูลจากจากทีไเดຌติดตามประมินผลงานหรือตรวจ
งานนัๅนหละมาวิคราะหຏ วิจัย ฿หຌทราบหตุผล ของปຑญหาหรืออุปสรรคขຌอขัดขຌอง฿นการทํางาน 
ลຌวพิจารณากຌเขปຑญหาหลานัๅน ละปรับปรุงพัฒนาวิธี การทํางาน฿หຌดํานินเปสูความสํารใจ ฿หຌ
ถึงความจริญกຌาวหนຌายิไงโ ขึๅนเปเดຌ 

อนึไง อิทธิบาทธรรมํ๏ ขຌอ “วิมังสา” คือความปนผูຌรูຌจักพิจารณาหตุสังกตผล฿นการ
ทํางาน ฿หຌเดຌผลดีนีๅ กลาวดยความหมายอยางกวຌาง จะหในมีขຌอปฏิบัติทีไจะชวย฿หຌการปฏิบัติงาน฿น
หนຌาทีไรับผิดชอบ หรือ฿นการประกอบสัมมาอาชีวะ ฿หຌเดຌผลดีละมีความจริญมัไนคงยิไงกวาขຌออืไนโ 
อีก ทีไ฿นวงวิชาการบริหาร เดຌศึกษาวิจัยหในผลดีมาลຌว เดຌก 

ก) ปนผูຌมีความคิดริริไม (Initiatives) ดຌวยความคิดสรຌางสรรคຏ (Creative) ครงการ 
฿หมโ ทีไปนประยชนຏสุขกหมูคณะ สังคม ละประทศชาติ ละวิธีการทํางาน฿หมโ ฿หຌการ
ปกครอง การบริหาร กิจการงานเดຌบังกิดผลดี มปีระสิทธิภาพสูงยิไงขึๅน 

ข) มีความคิดพัฒนา (Development) คือ ปนนักพัฒนา ปรับปรุงกຌเขสิไงทีไลຌาหลัง 
หรือขຌอบกพรอง฿นการทํางาน฿หຌดีขึๅนอยูสมอ 

ค) ปนผูຌมีสํานึก฿นภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ 
มี สํานึก฿นความรับผิดชอบตอตนอง ดยการศึกษาหาความรูຌ พิไมพูนศักยภาพ ละ สํานึก฿นการ
สรຌาง ฐานะของตน ละมีสาํนึก฿นหนຌาทีไความรับผิดชอบตอสวนรวม คือ ตอครอบครัว ตอองคຏกร
ละหมูคณะ ทีไตนรับผิดชอบละตอสังคมประทศชาติ ฿หຌจริญสันติสุข ละมัไนคง ดยฉพาะอยาง
ยิไงสํานึก฿นหนຌาทีไ รับผิดชอบตอสถาบันหลักทัๅง ๏ ของประทศ ชาติเทยรา คือ สถาบันชาติ ํ 
สถาบันพระพุทธศาสนา ํ ละสถาบันพระมหากษัตริยຏ ํ พราะสถาบันหลักทัๅง ๏ นีๅ หากสถาบัน
฿ดคลอนคลน เมมัไนคง เมวา จะปนพราะถูกศัตรูภาย฿น ละ/หรือ ศัตรูจากภายนอกรุกราน 
ยอมกระทบกระทือนถึงสถาบันหลักอืไนโ ของชาติเทยรา ฿หຌพลอยคลอนคลนออนอเปดຌวย 

                                                                            

ํ๏พระธรรมปຂฎก (ป.อ. ปยุตฺต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพຏครัๅงทีไ ๏, (กรุงทพมหานคร : 
สํานักพิมพຏมูลนิธิพุทธธรรม, ๎๑๐๏), หนຌา ๓๕. 
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ผูຌนําทีไดี จึงยอมตຌองสําหนียก ละจักตຌองมีความสํานึก ฿นหนຌาทีไความ รับผิดชอบตอ 
สถาบันหลักทัๅง ๏ นีๅ อยางจริง฿จ ละจะตຌองรับชวยกันดํานินการ ฿หຌความ คุຌมครอง ปງองกัน กຌเข 
บํารุง รักษา อยางขຌมขใงจริงจัง ละตอนืไอง ฿หຌกิดความจริญ ละความสันติสุขอยางมัไนคง฿หຌเดຌ 

ฆ) มีความมัไน฿จตนอง (Self Confidence) สูง นีๅหมายถึง มีความมัไน฿จ ดยธรรม  คือ 
มีความมัไน฿จ฿นความรูຌ ความสามารถ สติปຑญญาละวิสัยทัศนຏ ละทัๅงคุณธรรม คือ ความปนผูຌมีศีล 
มีธรรม อันตนเดຌศึกษาอบรมมาดีลຌว ม฿ิชมีความมัไน฿จอยางผิดโ ลอยโ อยางหลงตัวหลงตน ทัๅงโ 
ทีไทຌจริง ตนอง หาเดຌมีคุณสมบัติละคุณธรรมดีสมจริงเม ละจักตຌองรูຌจักสดงความ มัไน฿จ ฿น
วลาคิด พูด ทํา ฿หຌ หมาะสมกับกาละ ทศะ บุคคล สถานทีไ ละ ประชุมชน ดຌวย 

ลักษณะของความปนผูຌนําทีไดีนัๅน ปนทัๅงศาสตรຏ (Science) ละศิลปຊ (Arts) กลาวคือ 
สามารถศึกษาวิคราะหຏวิจัยขຌอมูลอยางมีระบบ (Systematic Study) จากพฤติกรรมละวิธีการ
ปกครองการบริหารองคຏกร฿หຌสํารใจดຌวยดีมีประสิทธิภาพ สูงมาลຌว ประมวลขึๅนปนหลัก หรือ
ทฤษฎี (Theory) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรຏ (Scientific Method) สําหรับ฿ชຌปนนวทางการ
ปฏิบัติงานของหัวหนຌาฝຆายบริหาร  ฿หຌกิดประยชนຏกการปกครองการบริหารทีไ ดี (Good 
Governance) กลาวคือ ฿หຌบรรลุผลสํารใจดຌวยดีมีประสิทธิภาพสูงเดຌ พราะหตุนัๅน ประมุขศิลปຊ 
คือ คุณลักษณะความปนผูຌนําทีไดี จึงชืไอวาปนศาสตรຏ (Science) 

กลาวดยสรุป ภาวะผูຌนํา หมายถึง กระบวนการทีไบุคคล฿ดบุคคลหนึไง พยายาม฿ชຌ
อิทธิพลของตน พืไอกระตุຌน ชีๅนํา ผลักดัน ฿หຌบุคคลอืไน หรือกลุมบุคคลอืไน มีความตใม฿จ ละ
กระตือรือรຌน฿นการทําสิไงตางโ ตามตຌองการ ดยมีความสํารใจของกลุมหรือองคຏการปนปງาหมาย 
ปนกระบวนการ฿ชຌอิทธิพลทีไมีตอการดํานินงานของกลุม฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏขององคຏการละมี
การสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการทํางานพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏขององคຏกรทัๅงนีๅภาวะผูຌนํา
ควรมีลักษณะดังนีๅ 
 ํ) ปนความสามารถทีไจะมีอิทธิพลหนือผูຌอืไน฿นดຌานการกระทําตามทีไผูຌนําตຌองการ ละ
สามารถจูง฿จบุคคลอืไน฿หຌกระทํากิจกรรมทีไชวย฿หຌบรรลุปງาหมายขององคຏการเดຌ 
 ๎) ปนกระบวนการความปนผูຌนําจากการ฿ชຌอิทธิพลทีไจะควบคุมละประสานงาน
กิจกรรมของสมาชิกกลุม฿หຌบรรลุปງาหมาย 
 ๏) ปนลักษณะความสัมพันธຏทางอํานาจอยางหนึไงของผูຌนําจนเดຌรับการยอมรับนับถือ฿น
พฤติกรรมของขาจากสมาชิกกลุมละกลุมอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
 ๐) อิทธิพล฿นตัวของผูຌนําทีไนํามา฿ชຌ฿หຌขຌากับสถานการณຏดยการชีๅนะผานกระบวนการ
สืไอสารพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 
 ๑) การกระทํารวมกันระหวางบุคคลดยมีบุคคลคนหนึไงทําหนຌาทีไ฿หຌการชีๅนําการกระทํา
ดังกลาวทํา฿หຌบุคคลอืไนโ ชืไอมัไน฿นผลงานของขา ซึไงสามารถพิสูจนຏเดຌจากลักษณะการสดงออก฿น
การชีๅนะตามทีไขาเดຌนะนําเวຌ 
 ๒) ความคิดริริไมละการรักษาสภาพของความชืไอถือ฿นการปฏิบัติการรวมกัน 
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 ๓) การทีไบุคคลทีไมีอิทธิพลมากละทํา฿หຌกิดการยอมรับกีไยวกับการบริหารงานประจํา
฿นองคຏการ 
 ๔)  ปนกระบวนการ฿นการ฿ชຌอิทธิพลทีไมีตอการดํานินงานของกลุม฿หຌบร รลุ
วัตถุประสงคຏขององคຏการละมีการจูง฿จ฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการทํางานพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏ 
ตลอดจน฿ชຌอิทธิพล฿หຌกลุมธํารงเวຌซึไงวัฒนธรรมของตน 

 นอกจากนีๅ คุณลักษณะความปนผูຌนําทีไดีนัๅน ยังกิดจากการทีไบุคคลเดຌคยศึกษาหา
ความรูຌฝຄกฝนอบรมบมนิสัย ละคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความปนผูຌนําทีไดี มาตปางกอน คือ ต
อดีตกาลจนหลอหลอมบุคลิกภาพละสภาวะความปนผูຌนําทีไดี  ปลูกฝຑง พิไมพูน อยูทีไจิตสันดาน
ยิไงขึๅนตอโ มาจนถึงปຑจจุบัน ประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะของความปนผูຌนําทีไดีชนนีๅ ชืไอวา ปน
ศิลปຊ (Arts) ซึไงกใคือ บุญบารมี นัๅนอง 

๏. ความปนภาวะผูຌนําของพระพุทธจຌา 

ภาวะผูຌนํา฿นทางพระพุทธศาสนาทีไปรากฏ฿นหลักฐาน อกสาร ละคัมภีรຏทีไสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ราจะพบวา พระพุทธศาสนาถือเดຌวาปนอีกศาสนาหนึไงทีไ฿หຌความสําคัญกับ
นวคิดภาวะผูຌนํา ดังทีไ฿นมหาสีหนาทสูตร พระพุทธจຌาทรงมีลักษณะภาวะผูຌนํา ดังนีๅ 

ํ) ทรงปลีไยนวิกฤติ฿หຌปนอกาส ปนความสามารถ฿นการควบคุมอารมณຏ฿นการ
ตຌตอบเดຌอยางหมาะสมมຌ฿นภาวะวิกฤต อารมณຏทีไมัไนคงปนคุณลักษณะภาวะผูຌนําทีไสําคัญ ซึไงจะ
ชวย฿หຌกຌเขสถานการณຏ฿หຌลุลวงเปเดຌดຌวยดี ซึไงพระพุทธจຌาเดຌสดงความมัไนคงทางอารมณຏ ดย
ปลีไยนวิกฤต฿หຌปนอกาส ดังชน อรสจຌาลิจฉวีพระนามวาสุนักขัตตะ เดຌสดงความเมหในดຌวย
ดยการตัๅงกระทูຌพืไอคัดคຌานความชอบธรรมของพระพุทธจຌา฿นทามกลางชุมชน ณ มืองวสาลี วา 
พระพุทธจຌามิเดຌทรงมีความรูຌความสามารถจริงอะเร ตมืไอสดงความคิดหในออกเป กลับปนการ
สรรสริญรับรองละสนับสนุนพระพุทธจຌาซึไงปนคําตรงกันขຌามวาํ๐  

“สมณคดม เมมีญาณทัสสนะทีไประสริฐอนัสามารถวิศษยิไงกวาธรรมของมนุษยຏ สมณ
คดมสดงธรรมทีไประมวลมาดຌวยความตรึกทีไเตรตรองดຌวยการคຌนคิดจมจຌงเดຌอง ธรรมทีไสมณะ
คดมสดงพืไอประยชนຏกบุคคลยอมนําเปพืไอความสิๅนทุกขຏดยชอบสําหรับบุคคลผูຌปฏิบัติตาม
ธรรมนัๅน”ํ๑  

มืไอพระมหาถระอยางพระสารีบุตร เปบิณฑบาตจึงเดຌสดับมาจึงขຌาเปฝງาพระพุทธ
องคຏ พระพุทธองคຏจึงทรงตรัสวาสารีบุตรอรสจຌาลิจฉวีนามวาสุนักขัตตะ ปนมฆะบุรุษมักกรธ
กลาวดຌวยความกรธ ดยคิดจะกลาวติตียน ตกลับกลาวสรรสริญคุณของพระตถาคต อยูอยางนัๅน 

                                                                            

ํ๐พระครูสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺม), รัฐศาสตรຏ฿นพระเตรปຂฎก, (กรุงทพมหานคร : รง
พมิพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๑๎), หนຌา ํ์๕.  

ํ๑ม.ม. (เทย) ํ๎/ํ๐๒/ํ๐ํ.  
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๎) ทรงสดงกําลังของพระตถาคตจຌา ดยปรียบทียบกําลังของพระตถาคตจຌากับ
ภาวะผูຌนําํ๒ ดังนีๅ 
ตารางทีไ ํ ปรียบทียบกําลังของพระตถาคตจຌากับภาวะผูຌนํา 
 

กําลังของพระตถาคตจຌา ภาวะผูຌนํา 
ํ. ตถาคตรูຌ ชัดฐานะดยปนฐานะละ  

อฐานะดย฿นลกนีๅตามความปนจริง 
๎. ตถาคตรูຌชัดวิบากหงการยึดถือกรรมทีไ

ปนทัๅงอดีต อนาคต ละปຑจจุบัน 
๏. ตถาคตรูຌชัดปฏิปทาทีไ฿หຌถึงภูมิทัๅงปวง 
 
๐ . ตถาคตรูຌ ชัดลกทีไมีธาตุหลายชนิดทีไ

ตกตางกัน 
๑. ตถาคตรูຌชัดวาหมูสัตวຏปนผูຌมีอัธยาศัย

ตางกัน 
๒. ตถาคตรูຌชัดวาสัตวຏหลาอืไนละบุคคลอืไน

มีอินทรียຏกกลຌาละออน 
๓. ตถาคตรูຌชัดความศรຌาหมองความผอง

ผຌวหงฌาน วิมกขຏ สมาธิ ละสมบัติ การ
ออกจากฌาน วิมกขຏ สมาธิ สมาบัติ 
๔. ตถาคตระลึกถึงชาติกอนเดຌหลายชาติ

ตัๅงต ตลอดสังวัฏฏกัป 
๕. ตถาคตหในหมูสัตวຏผูຌกําลังจุติกําลังกิด 

ทัๅงชัๅนตไําละชัๅนสูง รูปงามละเมงาม  กิดดี
ละเมดีดຌวยตาทิพยຏ 
ํ์. ตถาคตทํา฿หຌจຌงจตวิมุตติ ปຑญญา

วิมุตติ อันเมมีอาสวะ 

ํ. ตຌองมีฐานสียงสนับสนุนวาจะปนผูຌ นํา
ตຌองรูຌวาทีมงานฐานสียงมากนຌอยคเหน 
๎. ตຌองรูຌผลของนยบายดี คือ รูຌผลหงการ

ปฏิบัติ ชน การวางผน การกําหนดนยบาย  
๏. ตຌองมีวิสยัทัศนຏ คือทศิทางทีไจะเปละงด

วຌนภูมิ คือ ภพภูมิ 
๐. ตຌองรูຌถึงความตกตางระหวางฝຆายตางโ 

ทางดຌานชืๅอชาติ ศาสนา ละวัฒนธรรม 
๑. ตຌองรูຌความตຌองการตละกลุม หรือ

ชุมชน หรือกลุมผลประยชนຏ 
๒. ตຌองวิคราะหຏปนวาตละกลุมมีจุดดຌอย

ดนอยางเรบຌาง 
๓. ตຌองรูຌคะนนนิยมวาคงอยู ลดลง อยางเร 

ทาเหร 
๔. ตຌองสํารวจความคิดหในดยการทําพล 

หรือประชามติ 
๕. ตຌองปนนักสังกต มืไอหในนักการมือง

รุนนຌองสดงความคิดหใน หรือสดงพฤติกรรม
ตางโ ยอมอาศัยประสบการณຏมาทํานาย หรือ
บอกสอนเดຌ 
ํ์. ตຌองหมัไนศึกษาหาความรูຌจนสรຌางตน฿หຌ

ปนองคຏหงความรูຌ  
 
นอกจากนัๅน พระพุทธองคຏยังมี วสารัชชญาญาณอันปนหตุ฿หຌกຌวกลຌา ทีไพระพุทธองคຏ

ทรงมีลຌวทํา฿หຌมีฐานะทีไองอาจ ดยเมหวัไนเหว มี ๐ ประการ คือ 
ํ) ปนสัมมาสัมพุทธะ   คือ รูຌชอบอง 
๎) ปนพระขีณาสพ   คือ ปฏิบัติลຌวบรรลุตามเดຌลຌว 

                                                                            

ํ๒รืไองดียวกัน, หนຌา ํํ์. 
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๏) เมปนอันตรายิกธรรม  คือ บริสุทธ่ิละตรวจสอบเดຌ 
๐) ธรรมทีไสดงมีประยชนຏ คือ มีปງาหมายชัดจน 
ธรรมทัๅง ๐ ประการนีๅปนกระบวนการ฿นการตรวจสอบยิไงทีไพระองคຏทรงคิด ทรงสัไง

สอน ละทรงประพฤติปฏิบัติละยังสามารถตรวจสอบเดຌดยมีปງาหมายทีไชัดจนผูຌทีไปฏิบติัตามยอม
บรรลุตามเดຌ 

๐. สรุปทຌายบท 
หลักธรรม฿นทางพระพุทธศาสนามีคุณคามากกวาสองพันหຌารຌอยกวาป ,พระพุทธจຌา

ปนศาสดา ซึไงคําสอนขององคຏสมดใจพระสัมมาสัมพุทธจຌายังทันสมัยอยูจนถึงปຑจจุบันละ฿น
อนาคต การนําหลักธรรมมาประยุกตຏ฿ชຌกใพืไอการปนผูຌนําทีไดี ละคําสัไงสอนทีไสําคัญโ ของพระพุทธ
องคຏทีไสดง฿หຌหในถึงลักษณะของผูຌนําทีไดี หรือวิถีทางของการทีไจะปนผูຌนําทีไดีพืไอ฿ชຌสําหรับปน
นวทางทีไจะนําเปปฏิบัติ การนําคําสัไงสอนเปปฏิบัติ ถือวาปนภารกิจทีไสําคัญอยางยิไงของผูຌนําทีไ
จะตຌองทําหนຌาทีไชีๅนํา฿หຌปนเปตามจตนารมณຏทีไเดຌ ตัๅงเวຌ ภารกิจทีไสําคัญของผูຌนํา ซึไงจะตຌอง
ปลีไยนปลงองคຏการ฿หຌกຌาวเปสูทิศทาง฿หมเดຌนัๅน ผูຌนําจะตຌองทํา฿หຌบุคลากรกิดความชืไอมัไน 
ยอมรับจตคติละพฤติกรรม฿หม ละกิดความรูຌสึกวาพวกตนเดຌรับรางวัล จึงจะทํา฿หຌบุคลากร
ปลีไยนปลงจากระบบกาสูระบบ฿หมเดຌ 

จะหในวา องคຏสมดใจพระสัมมาสัมพุทธจຌานัๅน พระพุทธองคຏทรงปนบบอยางทีไดีของ
ผูຌนําทัๅงหลาย พราะพระพุทธองคຏทรงเดຌสัไงสอน ละมีขຌอธรรมทีไกีไยวขຌองกับผูຌนํา ดยผูຌนําตຌองมี
คุณธรรมละจริยธรรม จากการ฿ชຌอิทธิพลทีไจะควบคุมละประสานงานกิจกรรมของสมาชิกกลุม฿หຌ
บรรลุปງาหมาย มีความมตตา กรุณาตอผูຌอืไน ตรวจสอบตรวจตราติดตามผลงานรวมทัๅงสรຌาง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการทํางาน฿หຌกิดความอยางยัไงยืนละมัไนคง ดยทีไยังมีคุณธรรมมา
ประกอบ฿นการพิจารณาอีกดຌวย 
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สาธารณสุขศาสตรຏ฿นพุทธศาสนา 
A Science of Public Health in Buddhism 

 
พระครสูิรริตันานุวัตร, รศ. ดร.*  

บทคัดยอ 

 นวคิดสุขภาวะ฿นพระพุทธศาสนามีทัๅงนวศึกษารียนรูຌ ชนคําสําคัญวา ความเมมีรค
ปนลาภอันประสริฐ ทัๅงนวความชืไอกรรม ชน คนหยาบชຌา มักประหัตประหาร เมมีความกรุณา
฿นสัตวຏทัๅงหลาย  มีผล฿หຌกิด฿นอบาย ทคุติ วินิบาต นรก มืไอกลับมากิด฿หม จะมีรคมาก อายุสัๅน 
พระพุทธจຌาบัญญัติวินัยสงฆຏพืไอสุขภาพ หຌามภิกษุพรากของขียว หຌามทิๅงของนาของสียลง฿นนๅํา 
ตรัสสอน฿หຌทําความสะอาดสนาสนะ จัดของ฿ชຌสอย฿หຌมีสขุลักษณะ ทาํอาราม฿หຌรมรืไน ฿นสวนพระ
ธรรมพระพุทธจຌาจะทศนาการดูลสุขภาวะทางจิตดຌวยการปฏิบัติสมาธิ มีความมตตา ความ
ปรารถนาดีปนวิถีชีวิต  การดูลสุขภาวะทางปຑญญาดยทํากิจกรรมอบรมปຑญญา  รียนรูຌอริยสัจ
ธรรม ขຌา฿จกฎเตรลักษณຏ  การดูลสุขภาวะทางสังคม ดยทํากิจกรรมสังคมสงคราะหຏตามอุดมคติ
หงการผยผธรรม วา พืไอประยชนຏ พืไอความสุขละสังคมสงคราะหຏกพหุชน   

 พระสงฆຏมีกระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะ ๐ ดຌาน  คือ ดຌานกาย มีกลุมตัวอยางฮักมือง
นาน กลุมนีๅจัดกิจกรรมปลูกปຆา บวชตຌนเมຌ รักษาหลงนๅําลําธาร ทํากษตรปรรูป ทําธุรกิจชุมชน 
รณรงคຏตอตຌานยาสพติด ปลูกฝຑงจิตสํานึก฿นบຌานกิด คารพบุพพการี ละบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ดຌานจิต฿จ มีกลุมตัวอยางสํานักปฏิบัติธรรมของหลวงพอชา มีผลสัมฤทธ่ิทัๅงชาวเทย
ละชาวตางชาติ ขยายสํานักปฏิบัติสูตางประทศจํานวนมาก ดຌานปຑญญา มีกลุมตัวอยางวัด
ปຑญญานันทาราม  จัดกิจกรรมพัฒนาปຑญญา ดยคายพุทธบุตร คายพุทธธรรม ครงการติดอาวุธ
ทางปຑญญา พืไอรียนรูຌสัจธรรม สรຌางทักษะดຌานคุณธรรมจริยธรรม  ดຌานสังคม มีกลุมตัวอยางวัด
พระบาทนๅําพุ  จัดกิจกรรมดูลผูຌติดชืๅออดสຏบนฐานของกรุณาธรรม ดยการ฿หຌการศึกษากผูຌติด
ชืๅออดสຏละทําฌาปนกิจศพผูຌติดชืๅออดสຏ 

คําสําคัญ:  สุขภาวะ; การสงสริมสุขภาวะองคຏรวม; พทุธจิตวิทยา  

ABSTRACT 

 The healthy concept of Buddhism is both learning such as a keyword 
‘good health is the noble luck’ and belief in Kamma such as a phrase ‘a bad man, 
killer, un-compassion in animal beings, was born in unhappy existence, a bad area, 
any disabled  state, hell. When he is rebirth, he is much disease, short age. In 
                                                             

* อาจารยຏประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
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Vinaya, the Buddha legislates to prohibit a Buddhist monk from the cutting 
vegetation, from leaving of bad things in water. The Buddha legislates the Buddhist 
monk to clean one’s own residence, manage one’s own utensils as hygienic 
practice, to makes a cool and pleasant temple. In Dhamma, the Buddha gives 
Dhamma to indicate care mental health by meditation with loving kindness, good 
wishing well as the way of life. The Buddha indicates intellectual health by the 
development of intellect into the knowledge of noble truth, understanding in the 
law of the Three Characteristics. The Buddha indicates social health by welfare 
according to the communicated idea of Dhamma for the benefit and happiness of 
many people. 

   The holistic process of healthy reinforce of the Buddhist monk is in 4 
ways, namely;- the physical one, the example group is Hugmuannan. Its activities 
are afforestation, tree ordination, farmland production, community business, the 
campaign for drug resistance, to do conscience in homeland, respect  in ancestors 
and maintaining of cultures. The mental one, the example group is meditation. Its 
activity is the meditation according to the way of Luangpojā.  This is achievement 
for Thai people and aboard oversea people expanding the abroad many schools. 
The mental one, the example group is wat Panyānandārām. Its activities are the 
intellectual development by Buddha-butta camp, Buddha-dhamma camp, 
intellectual project as arm, the project of learning of Dhamma and moral skill.  The 
social one, the example group is wat Prabādanāmpu. Its activities are welfare by 
care of people in disease-HIV basing on compassion, by giving the education to one 
who infect with HIV and by cremating one who die of HIV. 

Keywords: health;  reinforce of holistic health;  Buddhist psychology 

บทนํา 

 พระพุทธศาสนาเมเดຌ฿หຌความสําคัญดຌานสุขภาวะทางกายหรือทาง฿จทีไมากนຌอยเปกวากัน  
หากต฿หຌทากัน การ฿หຌความสําคัญทัๅงกายละ฿จสําคัญนีๅถือวาปนมัชฌิมาปฏิปทา คือปนกลาง
ระหวางการปฏิบัติบบสุดตงสองนวทาง คือ “กามสุขัลลิกานุยค ละอัตตกิลมถานุยค”ํ  ดย
นวทางรก คือการยึดติดถือมัไน฿นวัตถุ นวทางทีไสอง คือการยึดติดถือมัไน฿นอํานาจทาง฿จดยมุง
ตจะ฿หຌสํารใจผลทางจิต฿จ พระพุทธศาสนาสอน ฿หຌสริมสรຌางกายภาพทัๅงสิไงวดลຌอมธรรมชาติของ
                                                             

 
ํ สํ.ม. (เทย) ํ๕/ํ์๔ํ/๑๕๎. 
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ตนละสังคม สริมสรຌางปຑญญา฿หຌกิดความรูຌ สงสริมสังคมสงคราะหຏ  สรຌางกัลยาณมิตร ถือพระ
รัตนตรัยปนทีไพึไง พระพุทธศาสนาสอน฿หຌชืไอกรรมลิขิต หตุทีไคนมีรคมาก - นຌอยหรืออายุยาว-สัๅน
กใพราะกรรม สอน฿หຌชืไอสวรรคຏ นรก฿นฐานะภพภูมิทีไรองรับความดี-ความชัไว สอนเม฿หຌคิด
ประมาทเปวาสุขภาพกายเมสําคัญทา฿จ รอ฿หຌรคภัยมาถึงกอนลຌวคอยกຌ           
  พระสงฆຏดํานินตามคําสอนของพระพุทธศาสนาดยสริมสรຌางสุขภาวะองคຏรวม ๐ องคຏ 
ดยหลักการจะ฿หຌนวคิดสริมสรຌางสุขภาวะดຌวยการศึกษา ฿หຌความรูຌขຌาเปบริหารจัดการสุขภาวะ  
อยางหลักการศึกษาสามัญ฿หຌภชนาหารครบ ๑ หมู  หรืออยางหลักการองคຏประกอบสุขภาพดี ๑ 
อ.๎  ดังนัๅน องคຏรวมทัๅง ๐ นีๅ จะมีทัๅงองคຏนวศึกษาทางธรรมวินัย ชนศีล ๑ ซึไงจะดูลสุขภาวะทาง
กาย สภาพวดลຌอมละสังคม นวศึกษาทางจิต  จะดูลสุขภาวะจิต บริหารจิต บริหารอารมณຏ
ดຌวยการปฏิบัติสมาธิตามนวสติปຑฏฐาน สงสริมสรຌางสุขภาวะทางปຑญญา฿นรูปบบคายพุทธธรรม 
คายพุทธบุตร คายคุณธรรมจริยธรรมตามอกาสตาง โ ชน บรรพชาสามณรภาคฤดูรຌอน อปุสมบท
หมู ปนตຌน  ละพืไอประยชนຏสุขของสังคมดยทํากิจกรรมสังคมสงคราะหຏมีกิจกรรมดูลผูຌติดชืๅอ
อดสຏ รูปบบ฿หຌการศึกษาดยตัๅงรียนปริยัติธรรมผนกสามัญรวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆຏ ปนตຌน 

วัตถุประสงคຏ฿นการศึกษา 
 การวิจัยนีๅ  ผูຌวิจัยกําหนดวัตถุประสงคຏ฿นการศึกษาวิจัยเวຌ ดังนีๅ 
 ํ. พืไอศึกษานวคิดละกระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะองคຏรวมตามนวพุทธจติวิทยา  
 ๎. พืไอวิคราะหຏละถอดบทรียนกระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะองคຏรวมตามนวพุทธ
จิตวิทยาของพระสงฆຏ  

วิธีดํานินการวิจัย 

 ผูຌวิจัยเดຌกําหนดวิธีดํานินการวิจัยเวຌ ดังนีๅ 
 ํ. ศึกษาพระเตรปຂฎก หลักธรรมละขຌอมูลอกสารจากตํารา รายงานวิจัย ละการ
จัดการกิจการทางพระพุทธศาสนาทัๅง฿นระดับนยบาย ประชาชน องคຏกร/สถาบันการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา   

 ๎. ศึกษานวคิดรืไองการศึกษา ความชืไอ ละกระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะองคຏรวม 
๐ นวทางหรือรายดຌาน คือ ดຌานกาย ดຌานจิต ดຌานปຑญญา ละดຌานสังคม  
 ๏. ศึกษาวิคราะหຏการถอดบทรียนจากกระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะองคຏรวม ๐ ดຌาน 
จากกลุมตัวอยางของพระสงฆຏ฿นฐานะพืๅนทีไทีไประสบผลสํารใจละดํานินการอยู฿นปຑจจุบัน คือ  
   ํ) พืๅนทีไจังหวัดนาน กลุมฮักมืองนาน ดยพระครูพิทักษຏนันทคุณ ปนพืๅนทีไ
สริมสรຌาง 
                                                             

 
๎ องคຏประกอบสุขภาพดี ๑ อ. คือ อาหาร อากาศ อารมณຏ อุจจาระ ละออกกําลังกาย 
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สุขภาวะทางกาย ดยมีกระบวนการศึกษา -ประวัติ -กิจกรรม -กระบวนการ –ประยุกตຏกับพุทธ
ธรรม 
      ๎) พืๅนทีไจังหวัดอุบลราชธานี ดยหลวงพอชา สุภทฺท สํานักปฏิบัติธรรมวัดหนอง
ปຆาพง ปนพืๅนทีไสริมสรຌางสุขภาวะทางจิต ดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย -ประวัติ -กิจกรรม -
กระบวนการ  –ประยุกตຏกับพุทธธรรม 
                    ๏) พืๅนทีไจังหวัดปทุมธานี ดยพระมหาฉลิม ปຂยทสฺสี จัดทําคายอบรมพุทธธรรม 
วัดปຑญญานันทาราม ปนพืๅนทีไสริมสรຌางสุขภาวะทางปຑญญา ดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย -ประวัติ 
- กจิกรรม -กระบวนการ –ประยุกตຏกับพุทธธรรม 
     ๐)  พืๅนทีไจังหวัดลพบุรี ดย พระอุดมประชาทร  วัดพระบาทนๅําพุ ครงการธรรม
รักษຏนิวศ  สรຌางสาธารณะสงคราะหຏ ผูຌติดชืๅออดสຏระยะสุดทຌาย ดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย - 
ประวัติ – กิจกรรม -  กระบวนการ    – ประยุกตຏกับพุทธธรรม  
 ๐. คัดลือกผูຌ฿หຌขຌอมูลสําคัญ ดยมีกณฑຏคัดลือกวา ผูຌนัๅนอยู฿นพืๅนทีไละผูຌเดຌรับผลลัพธຏ
จากพืๅนทีไตัวอยางนัๅน  มีจํานวน ๕ รูป/ทาน    

ผลการวิจัย 

 ฿นวินัยปຂฎก พระผูຌมีพระภาคจຌาตรัสถึงสมบัติของชีวิต ๑ อยาง หนึไง฿นนัๅนคือ อารคย
สมัปทา คือ ความถึงพรຌอมหงความเมมีรค ดังปรากฏ฿นพระสูตรวา “อารคฺยาปรมา ลาภา ความ
เมมีรคปนลาภอันประสริฐ”๏   คือวา สุขภาพดีปนตຌนทุนชีวิต มีความชืไอมัไน฿นการทํางาน 
ตรงกันขຌามถຌาสุขภาพกายจใบปຆวยกใสํารใจผลเดຌยาก มຌจะปฏิบัติศีล สมาธิกใลาํบก พราะกายกับ฿จ
อาศัยกัน ดังคําทีไจอหຏน ลใอค วา  A sound mind in a sound body๐  จิต฿จทีไผอง฿ส จะอยู฿น
รางกายทีไสมบูรณຏ  ฿นรืไองสมบัติของชีวิตนีๅ พระผูຌมพีระภาคตรัสเวຌปนสมบัติชีวิตอีกวา  อุปธิสมบัติ 
คือ สมบัติหงรางกายทีไดี มีสขุภาพ  ระยะสัๅน คือ ความมีรปูรางทีไสมประกอบ สมสวน  ครบอาการ 
๏๎ อวัยวะเมบกพรอง สวนระยะเกล คือ  สุขภาพดี ขใงรง 
 สุขภาวะปนอุปสรรคตอการอุปสมบท ดยหมอชีวกกมารภัฏ กราบทูลพระผูຌมีพระ
ภาคจຌา วา ผูຌ฿ดมีรค ๑ อยาง เดຌก  ํ.รครืๅอน  ๎. รคฝ   ๏. รคกลาก  ๐. รคมองครอ  ๑. 
รคลมบຌาหมู   ถือวาปนรคตຌองหຌามอุปสมบท ดังนัๅน วลาอุปสมบทพระคูสวดจะสวดญัตติ
สอบถามอันตรายิกธรรมวา กุฏฐัง คัณฑ กิลาส สส อปมาร  คือถามวา ธอปนรคหลานีๅเหม 
ถຌาปนกใตอบวา อามะ ภันต ถຌาเมปนกใตอบวา นัตถิ ภันต จึงปนทีไมาของอันตรายิกธรรม หຌาม
คนปนรคติดตอบรรพชาอุปสมบท 

                                                             

 ๏ขุ. ธ. (เทย) ๎๑/๎์๐/๐๒. 
     

๐ สาระการรียนรูຌ, จิต฿จทีไจม฿ส อยู฿นรางกายทีไสมบูรณຏ SOUND MIND IN SOUND BODY, 
สืบคຌนมืไอ ๏ มิถุนายน ๎๑๑๕ จาก  http://www.sahavicha.com  
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 ฿นคัมภีรຏสังยุตนิกาย มหาวรรค มืไอครัๅงพระผูຌมีพระภาคประทับอยู   ณ   พระวฬุวัน
วิหาร  ขตกรุงราชคฤหຏ  ควຌนมคธ  พระองคຏทรงประชวร กิดทุกขวทนาอาการหนัก  พระมหาจุน
ทะเดຌสวดสาธยายพชฌงคຏ ๓ ประการ฿หຌพระองคຏฟຑง พระองคຏพิจารณาตาม  ครัๅนสาธยายจบลง 
พระองคຏกใทรงหายจากพระประชวร พระองคຏตรัสชมพระมหาจุนทะวา จุนทะ พชฌงคຏดีนัก จุนท
นะ พชฌงคຏดีนัก รียกรคภัยหายเดຌจากพุทธมนตຏ   ปຑจจุบันมຌราสวดพชฌงคຏตามนีๅกใตาม รคกใ
ยังเมหาย นัไนคือรคกรรม  จะรักษาดຌวยยาเมเดຌ ตຌองรักษาดຌวยความทําบุญหรือทําดี ชน ทําบุญเถ
บาป ฿หຌทาน รักษาศีล      
 พระพุทธจຌาเดຌบัญญัติวินัยสงฆຏกใพืไอความผาสุก คือความสบาย ดังทีไตรัสกับภิกษุ
ทัๅงหลายวา ราจะบัญญัติสิกขาบทกภิกษุทัๅงหลาย  ดยอาศัยอํานาจประยชนຏ ํ์ ประการ (หนึไง
฿น ํ์ ประการนัๅน) คือ .....พืไอความผาสุกหงสงฆຏ ซึไงดยธรรมชาติของมนุษยຏนัๅน ถຌามีความผาสุก
ปนทุนลຌว สุขภาพพลานามัยทีไดีกใตามมา 
 คัมภีรຏอรรถกถา฿นพุทธศาสนา รืไองอายุสสธรรม ๑ ซึไงถือปนหลักการสรຌางสุขนิสัยพืไอ
การมีอายุยืนอยางมีคุณคา ๑ ประการ คือ  ํ. สัปปายการี เดຌกทํา฿หຌปนทีไสบายกืๅอกูลกสุขภาพ 
๎) สัปปายะ มัตตัญຐู เดຌก รูຌจกัประมาณ฿นสัปปายะตพอดี  ๏. ปณิตภชี เดຌก บริภคสิไงทีไเม
ปนพิษภัย ยอยงาย  ๐. กาลจารี เดຌก ประพฤติตน฿หຌหมาะสมกับกาลวลา ละ   ๑. พรหมจารี 
เดຌก ถือพรหมจรรยຏ (การควบคุมตนอง) ปนการรักษาสุขภาพตามศีลละธรรม    

  พระพุทธจຌา฿หຌบริภคปຑจจัย ๐ ดຌวยการพิจารณา คือ฿หຌมีสติ฿นการบริภค วา ราบริภค 
อาหารพืไอ฿หຌชีวิตอยูปฏิบัติธรรมเดຌ  รานุงหมพืไอปกปຂดความละอาย รา฿ชຌทีไอยูอาศัยพืไอกันดด
กันฝน ฿ชຌยารักษารค พืไอ฿หຌหายรค เม฿ชพืไอพาะกาย฿หຌกํายํา อีกประการหนึไง มีจุดประสงคຏ฿หຌ
ภิกษุสงฆຏมอีนามัย฿นปຑจจัย ๐ ดยฉพาะอาหาร นัไนคือตຌองคํานึงถึงสุขภาพดย฿หຌระวังอาหารทีไบูด
นา อาหารสีย หຌามฉัน ละยังมีการปງองกันดยกําหนดอาหารปนกาลิก คือกําหนด฿หຌพระสงฆຏกใบ
อาหารเวຌฉันตามระยะอายุของอาหาร เดຌก 
  ํ. ยาวกาลิก คือ อาหารทีไรับประคนเวຌละฉันเดຌชัไววลาชຌาถึงทีไยงของวัน
นัๅน   ชน ขຌาว ปลา นืๅอ ผัก ผลเมຌ ขนมตาง โ (กใบเวຌเดຌครึไงวัน) 
        ๎. ยามกาลิก คืออาหารทีไรบัประคนเวຌละฉันเดຌชัไววันหนึไงกับคืนหนึไง คือกอน
อรุณของวัน฿หม เดຌก นๅาํปานะคือนๅําคัๅนผลเมຌทีไทรงอนุญาต   
         ๏. สัตตาหกาลิก คืออาหารทีไรบัประคนเวຌลຌวฉันเดຌภาย฿นวลา ๓ วัน เดຌก 
ภสัชทัๅง ๑ คือ นย฿ส นยขຌน นๅาํมัน นๅาํผึๅง นๅําอຌอย  
 อนึไง มีภสัชอันควรลิๅมของภิกษุผูຌอาพาธ คือ นย฿ส นยขຌน นๅํามัน นๅําผึๅง นๅําอຌอย ภิกษุ
รับประคนของนัๅนลຌว พงึกใบเวຌฉันเดຌจใดวันปนอยางยิไง ภิกษุ฿หຌลวงกําหนดนัๅนเป ปนอาบัตินิส
สคัคิยปาจิตตียຏ 
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         ๐. ยาวชีวิก คืออาหารทีไรับประคนลຌว ฉันเดຌตลอดเปเมจํากัดวลา     เดຌก 
ของทีไ฿ชຌปรุงปนยา นอกจากกาลิก ๏ ขຌอตຌน    (ความจริงยาวชีวิก เมปนกาลิก ตนับขຌาดຌวยดย
ปริยาย พราะปนของกีไยวนืไองกัน) 

 จะหในวา การบัญญัติวินัยของพระผูຌมีพระพุทธจຌานัๅน เมมีประสงคຏอืไน฿ดมากกวาเป 
สุขภาพลยมຌมูลหตุบัญญัติวินัย ํ์ อยาง หนึไง฿นนัๅนกใคือพืไอความผาสุก฿นหมูสงฆຏ ซึไงปน
ความสุขทีไกิดจากสภาพวดลຌอมทางสังคมทีไดี จึงปนสังคมนาอยูละปลอดภัยเรຌรค฿นทีไสุด 
หในชัด โ คือ สขิยวัตร สิกขาบททีไ ํ๑ หຌามพระภิกษุทของสียลง฿นนๅํา ถายอุจจาระ    ปຑสสาวะ
หรือบຌวนนๅําลาลง฿นนๅําพราะจะทํา฿หຌนๅาํนาสีย สัตวຏนๅํากใเดຌรบัอันตราย คนทีไ฿ชຌนๅํานัๅนกใเมปลอดภัย 
ติดชืๅอรคเดຌ ดังนัๅน ถຌาภิกษุละมิด ตຌองอาบัติทกุกฎ  
 ฿นคิลานวัตถุกถา สดงถึงกรรมจากสุขภาพทีไหใน฿นปຑจจุบัน ดัง฿นมืองสาวัตถี มีภิกษุ
นอนปนเขຌมากมาย พราะรคทຌองรวง พระองคຏทรงทราบกใเมเดຌตรัสถึงสาหตุอะเร  ตจะตรัสถาม
วามี฿ครดูลธอหรือเม กใเดຌรับคําตอบจากพระอานนทຏวาเมมี  พระองคຏจึงตรัสถึงปฏิการคุณวา  
ภิกษุทีไปนเขຌนัๅนเมคยอุปการะภิกษุทัๅงหลาย ดังนัๅน พวกภิกษุจึงเมคอยพยาบาลธอ   ภิกษุ
ทัๅงหลาย    พวกธอเมมีมารดา    เมมีบดิาผูຌคอยพยาบาล    ถຌาพวกธอเมพยาบาลกันอง    ฿คร
ลาจะคอยพยาบาลพวกธอ    ภิกษุทัๅงหลาย    ผูຌจะพยาบาลรากใจงพยาบาลภิกษุเขຌถิด    พระ
พทุธองคຏบญัญัติเวຌ฿หຌภิกษุดูลกันตามฐานะ ถຌาปลอยปละละลย ตຌองอาบัติทุกกฎ  ละ฿หຌคุณคา
การปฏิบัติตอภิกษุเขຌดຌวยกันวา  “การพยาบาลภิกษุเขຌ  ทากับเดຌอุปຑฏฐากพระองคຏ” 
 ความชืไอ฿นรืไองสุขภาพ ตามคัมภีรຏจูฬกัมมวิภังคสูตร  หงมัชฌิมนกาย อปุริปຑณณาสกຏ 
ดยจํานกกรรมของสัตวຏทีไสงผล฿หຌสุขภาพดี อายุสัๅน อายุยืน หตุทีไทาํ฿หຌสุขภาพดี มีอายุยืน พราะ 
กรรมปนของตน  มีกรรมปนทายาท  มีกรรมปนกํานิด มีกรรมปนผาพันธุຏ มีกรรมปนทีไพึไง
อาศัย กรรมยอมจํานกสัตวຏทัๅงหลาย฿หຌลวละดีตางกัน (กัมมัง สัตต วิภชติ หีนัปปะณีตาย) อายุ
นຌอย มีรคมากหตุพราะบียดบียนสัตวຏ ทาํปาณาติบาตมาก 
 กีไยวกับกระบวนการสงสริมสุขภาวะทัๅง ๐ ดຌานนัๅน  กระบวนการสุขภาวะดຌานกาย 
พบวากลุมฮักมืองนาน จังหวัดนาน ซึไงริริไมดยพระสงฆຏละปนผูຌนํากลุมบนพืๅนฐานคุณธรรม
จริยธรรม  พืไออาชนะความยากจนของชาวบຌาน฿นจังหวัดนาน มีกิจกรรมบวชตຌนเมຌ อนุรักษຏพันธุຏ
สตัวຏ กษตรปรรูป  ธุรกิจชุมชม วิสาหกิจชุมชน ชีววิถี ออมทรัพยຏ อนุรักษຏศิลปวัฒนธรรม ผลจาก
การดํานินงานนีๅ ทํา฿หຌชาวบຌานกินดีอยูดี มีงินหมุนวียน฿นครัวรือน สรຌางสังคมสันติสุข หนุมสาว
เมหลัไงเหลขຌากรุง คนฒาคนกเมอยูอยางดดดีไยว ยาวชนหางเกลยากสพติด ลูกหลานเดຌรับ
การศึกษาตามลําดับอายุ ละรียนสูง ขึๅน สอดคลຌองกับภาระงานหลักของคณะสงฆຏขຌอ 
สาธารณูปการ สาธารณสงคราะหຏ ศาสนสงคราะหຏ สอดคลຌองกับพุทธธรรมขຌอทาน คือการ฿หຌ ขຌอ
จาคะ การสียสละความสุขสวนตัว ขຌอมตตา ปรารถนา฿หຌมีความสุขยิไง โ ขึๅนเป ขຌอกรุณา 
ปรารถนา฿หຌพຌนจากความยากจน มีสังคหวัตถุ คือมีความอบอຌอมอารี วจีเพราะ สงคราะหຏปวงชน 
วางตนพอดี มีศีล ๑ ละสอดคลຌองกับปฐมพจนຏหงการทีไพระพุทธจຌาสงพระอรหันตสาวก ๒์ 
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องคຏออกประกาศศาสนาวา “.ภิกษุทัๅงหลาย จงจาริกเป พืไอประยชนຏ พืไอความสุข พืไอสังคม
สงคราะหຏกคนหมูมาก ..”๑ 
 กระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะดຌานจิต พบวากลุมปฏิบัติธรรม  วัดหนองปຆาพง 
อบุลราชธานี ซึไงหลวงพอชา สุภทฺท จຌาสํานัก฿ชຌนวปฏิบัติภาวนาวา พุทธ โ หรือหาย฿จขຌาวา 
พุท หาย฿จออกวา ธ กําหนดปนลักษณะอาณาปานสติอยางนีๅจนจิตนิไง การปฏิบัติสมาธินีๅกีไยวขຌอง
กับสุขภาวะจิตดยตรง ถือสมาธิปนครืไองมือบริหาร ควบคุม อบรมจิต กีไยวกับรืไองนีๅทีไสําคัญคือ
พระพุทธจຌาตรัสรืไองจริตเวຌ ๒ ประการ คือ ราคจริต ทสจริต มหจริต ศรัทธาจริต พทุธิจริต  ละ
วิตกจริต ละจริตของคนทีไตຌองกຌดຌวยหลักสมาธิอีกดຌวย คือ คนมีราคจริตทีไกินพอดี กຌดຌวยสิไงอสุ
ภะ พืไอหักลบกลบกันลຌวบริหารจิต฿หຌอยูจุดกึไงกลางคือความพอดี คนมีทสจริต จຌาอารมณຏ กຌ
ดຌวยการจริญมตตา คนมีมหจริต  มักหลง คลัไงเคลຌกับสิไง฿ดสิไงหนึไงอยางฝຑงหัว กຌดຌวยปຑญญา 
ศึกษา฿หຌมาก ฟຑง฿หຌมาก อยูรวมนักปราชญຏ คนมี฿นศรัทธาจริต ทีไมักชืไองาย ขาดวิสารทความกลຌา
หาญ  ขาดยนิสมนสิการ กຌดຌวยอนุสติขຌอรก   มีพุทธานุสติปนบืๅองตຌนมีทวตานุสติปนทีไสุด  
คนมีวิตกจริต ทีไมกัวิตกกังวล หวาดกลัว ขาดความมัไน฿จ฿นตัวอง มีงืไอนเขเปทุกอยาง กຌดຌวยอา
นาปานสติ กําหนดลมหาย฿จขຌา-ออก คนมีพทุธิจริต มักติดนนกับหลักการละหตุผล เมคอยยึด
หยุน   กຌดຌวยมรณานุสติ  ระลึกถึงความตายอยูสมอ พืไอ฿หຌคิดปลง ฿หຌวาง ฿หຌละ ผูຌปฏิบัติเดຌลຌว
จะมีสุขภาวะจิตทีไดี ดังพุทธภาษิตวา “จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง - จิตทีไฝຄกดีลຌว นําสุขมา฿หຌ”๒   จึงถือ
วาสมาธิ ปนสูตรหงการบริหารจิต จริญปຑญญา ชีๅทางสูความพຌนทุกขຏ ขຌาสูอริยภาวะเดຌ฿นทีไสุด   
 กระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะดຌานปຑญญา พบวา กลุมวัดปຑญญานันทาราม คลองหก 
ปทุมธานี ดยทานจຌาอาวาสพระมหาฉลิม ปຂยทสฺสี รปูปຑจจุบัน ดํานินการครงการสืบตอจากทาน
จຌาอาวาสรูปกอน ทานจຌาคุณปຑญญานันทมุนี (สงา สุภร) วัดนีๅพฒันาขึๅนมาตามปณิธานของหลวง
พอปຑญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารยຏ) ซึไงทานตัๅงปณิธานวา  “สรຌางพระ สรຌางคน สรຌาง
ยาวชนของชาติ สรຌางศาสนทายาท฿หຌมีชีวิตอยู฿นลกอยางถูกตຌอง ฿หຌมีชีวิตรียบรຌอยตามหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนา พืไอเม฿หຌตกอยู฿นอํานาจวัตถุมากกินเป”  ถຌาวิคราะหຏตามปณิธานนีๅ กใ
จะหในคําสําคัญวา  สรຌางพระ คือการบริหารกายละจิตของผูຌขຌามาบวช฿หຌเดຌศึกษาธรรมวินัย  
สรຌางคน คืออบรมสัไงสอนผูຌคน฿หຌศรัทธาลืไอม฿สขຌา฿จธรรม สรຌางยาวชนของชาติ คือ฿หຌครงการ
อบรมยาวชน฿นรูปบบของคายพุทธธรรม สรຌางศาสนทายาท฿หຌมีอยู฿นลกอยางถูกตຌอง คือ฿หຌ
ธรรมคําสอน฿หຌอยูสัมมาทิฏฐิ อยู฿นกุศลกรรมบถ ํ์ ฿หຌอยู฿นศีล ๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เมหลงยึด
ติด ต฿หຌมีความขຌา฿จ ฿หຌมีสติ฿นการอยู฿นลกวัตถุ ถือวาสํานักหงนีๅ ติดอาวุธทางปຑญญา (ปຐฺญาวุ
ธ) กสงัคม  ฿หຌตาธรรมกคนทีไตาดี ฿หຌสงสวางกคนดินทางมืดคือความเมรูຌ สอดคลຌองกับพุทธ

                                                             
๑ สํ.ส. (เทย) ํ๑/ํ๐ํ/ํ๓๑. 
๒ ขุ.ธ. (เทย) ๎๑/๏/๏๒. 
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พจนຏทีไวา  “สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การ฿หຌธรรมปนทาน ชนะการ฿หຌทัๅงปวง”๓  มีจาคะ คือ
การสียสละความสุขสวนตัวพืไอประยชนຏสุขตอสังคม มีสงัคหวัตถุ ธรรมครืไองสงคราะหຏกกัน มี
เตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปຑญญา ตลอดทัๅงสอดคลຌองกับภาระงานหลักของคณะสงฆຏขຌอ สาธารณู
ประการ การผยผพระพุทธศาสนา  
 กระบวนการสริมสรຌางสุขภาวะดຌานสังคม พบวา วัดพระบาทนๅําพุลพบุรี ดยทานจຌา
คุณพระอุดมประชาทร (อลงกต พลมุข) ทานมีมนปณิธานจากรงดล฿จทีไเปยีไยมคนติดชืๅออดสຏ
รงพยาบาลกรุงทพ หในดใกติดชืๅออดสຏตายกับอຌอมขนม ดຌวยความกรุณาของทาน จึงกิด
นวคิดจะหาทีไสกัหงหนึไงปนทีไรองรับดูลคนติดชืๅอหลานีๅ ซึไงคนติดชืๅอหลานีๅอยางเรกใเมมีวัน
หายเดຌ นอกจากบรรทา฿หຌทุลาลง฿หຌมีชีวิตอยูเดຌเปวัน โ ทานัๅน ดังนัๅน จึงเม฿ชพืไอการรักษา฿หຌ
หายละทานกใเม฿ชหมอยา  ปณิธานของทานคือ฿หຌผูຌติดชืๅอหลานีๅมีทีไพักพิงรอวันตายระยะสุดทຌาย
ของชีวิต ณ ปຑจจุบนันีๅ กใดํานินการเดຌตามปณิธานของตนลຌว ซึไงวัดพระบาทนๅําพุกใมีอาคารตึกหลัง
฿หญ ๎- ๏ ชัๅนหลายหลัง อาคารอืไน โ อีกมากมาย พียงพอกการรองรับกิจการดูลคนติดชืๅอ
อดสຏเดຌระยะยาว นอกจากนีๅยังมีสาขาทีไขยายออกเปยังอําภอมือง จังหวัดนครสวรรคຏ ปน
ครงการธรรมรักษຏนิวศนຏ ๎ สําหรับดใกทีไติดชืๅออดสຏ พรຌอมกับการสรຌางรงรียนถึงมัธยมศึกษาป
ทีไ ๒  นับวาทานมีพรหมวิหารขຌอกรุณาสูง ทานเดຌปฏิบัติตามภาระงานหลักของคณะสงฆຏขຌอสาธารณ
สงคราะหຏ ละสอดคลຌองกับปฐมพจนຏหงการทีไพระผูຌมีพระพุทธจຌาสงพระอรหันตสาวก ๒์ องคຏ
เปผยผ฿นพรรษารก ทีไปຆาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ประทศอินดีย 

ขຌอสนอนะ 

  ผูຌวิจัยสนอนะดยสรุป฿นองคຏรวมหงสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง฿จ สุขภาวะทาง
ปຑญญา ละสุขภาวะทางสังคม พืไอสะดวกกการนําเป฿ชຌละปฏิบัติตาม เดຌก 
 ํ. การ฿หຌกําลัง฿จคนปຆวย 
 ๎. การ฿หຌกําลัง฿จคนชรา 
 ๏. การ฿หຌกําลัง฿จนิสิต นักศึกษา 
 ๐. การ฿หຌกําลังคนทีไประสบทุกขຏ 
 การ฿หຌกําลัง฿จคนปวย รืไองนีๅปนขຌอปฏิบัติ฿นศีลของศาสนาคริสตຏ รียกวา ศีลจิมคน
ปຆวยหรือศีลยีไยมเขຌ ดยบาทหลวงจะขຌาเปยีไยมคนปຆวยยืไนมือตะหนຌาฝากลຌวกใอวยพร฿หຌหาย
จากเขຌ  ฿นชิงพุทธจิตวิทยาลຌว ถือวาปนนิมิตดี มืไอคนเขຌหในพระสงฆຏปนรืไองพิศษมาก พราะ
พระสงฆຏนุงหมจีวรสีหลืองคลุม ซึไงจะมีอะเรดล฿จอยางหนึไง ทาํ฿หຌคนเขຌฉุกคิดลืมความจใบปวดของ
ตนองระยะหนึไง จิตของขาขณะนัๅน ปนกุศล นึกถึงสวรรคຏ นึกถึงสุคติ นึกถึงคุณความดี ยิไงถຌาปน
พระสงฆຏทีไมีชืไอสียงดี มีสมณะศักด่ิสูง มีทีไรูຌจักดຌวยลຌวคนเขຌกใยิไงชืไน฿จ กลายปนนๅํายาลຌางผลลຌว

                                                             
๓ ขุ.ธ. (เทย) ๎๑/๏๑๐/ํ๐๐. 
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สมานขຌากันอยางสนิท฿จ ดຌวยพลัง฿จอันนีๅ ความจใบปຆวยกใอาจหายเดຌ  ดังทีไพระอานนทຏยีไยมเขຌ  
สภุมาณพตทยยบุตร 
 กรณีศึกษารืไองนีๅ คือ ผูຌวิจัยมีลูกศิษยຏสามณรรูปหนึไง อายุ ํ๒ ปดยผูຌวิจยันําพามาบวช
ลຌวสงขຌารียนรงปริยัติธรรมหงหนึไง หตุทีไบวชผูຌปนยมพอปຆวยปนมะรใงคอปຆงพองอุดตัน
ทางดินหาย฿จ พูดเมเดຌ ดืไมนๅํากินอาหารเมเดຌ ตຌอง฿หຌอาหารละนๅําทางสายยางลงกระพาะลย 
มาถึงวันนีๅกใลวงลยมา ๏ ปลຌว หในลຌวตอนรกคิดวาอยางเรกใเมรอดถึง ๎ ป  ปຑญหานอกจาก
สขุภาพลຌว ยังมีปຑญหารืไองงินอีกดຌวย ผูຌปนมกใลีๅยงนຌองอายุขวบศษ โ ละพีไอีกคนมีครอบครัว
ลຌวตกใยังอาศัยอยูกินดຌวยกันละพีไ โ กใเมมีอาชีพอะเรปนฐาน ตຌองอาศัยญาติพีไนຌองชวยกันดูล
รักษาการจใบปຆวยของพอ  อาการอยูรอดชนนีๅ  ปนพราะผูຌวิจัยเดຌนะนํา฿หຌสามณรเปยีไยมยม
พอทุกดือน เปทุกครัๅงจะมีอาหาร นมกลองซึไงถือปนอาหารทางสายยางของยมพอ พรຌอมดຌวยขนม
หรือผลเมຌมาฝากนຌองละพีไ โ ผูຌวิจยัสังกตดู ทุกครัๅงทีไคนปຆวยหในลูกสามณรจะมีสีหนຌาสด฿ส คลຌาย
จะยิๅม มຌจะพูดเมเดຌตกใ฿จลึก โ มคีวามสุข นีไกใจะเดຌทัๅงสุขกาย สุข฿จ  
 การ฿หຌกําลัง฿จคนชรา ผูຌวิจัยมีกรณีตัวอยาง คือ หญิงชราคนหนึไง อายุ ๔๐ ป ซึไง
สุขภาพเมดีลย มีรคประจําตัวคือความดันลหิตสูง รคกระพาะ รคหัว฿จ รคเต ทีไตຌองกินยา
ประจํามา ๎์ ปลຌว ผูຌวิจัยหในลูก โ อา฿จ฿ส฿หຌสะดวกสบายทุกอยาง คารักษาพยาบาลกใชวยกัน
ออก ขຌารงพยาบาลอกชนทีไสะดวก ตละครัๅงพักนอนรงพยาบาล ๎ คืนกใหายดีทุกครัๅง ดยทีไลูก 
โ จะหลีกลีไยงพูดปຑญหาคารักษา การบงมรดก อะเรทีไจะปนปຑญหา฿หຌคนเขຌยุง฿จกใเมพูด ทํา฿หຌ
ผูຌปຆวยมกีําลัง฿จ อายุยืนถึง ๔๑ กวาปลຌว มืไอทียบกับคนอืไน โ รุนดียว฿นหมูบຌานเดຌสียชีวิตเป
หลายคนลຌว 
  การ฿หຌกําลัง฿จนิสิตนักศึกษา  ผูຌวิจัยมีกรณีศึกษา คือนิสิตพระสงฆຏรปูหนึไง อายุ ๓๎ ป มี
ตําหนงปกครองระดับจຌาคณะอําภอ ทานครียดกับการสอบตก฿นรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการ
ทีไเมคยทะลาะกับคนขับรถกใตຌองทะลาะพราะมารับชຌา พราะหยุดรถสูบบุหรีไ คนปุถุชนจะอายุ
หรือระดับเหนกใกรธขึๅนเดຌ  จากนัๅนทานเดຌกัลยาณมิตร฿นการสอบกຌตัวผานเปเดຌ  ทานอารมณຏดี
ขึๅน ขยันรียนวิชาอืไนมากขึๅน อา฿จ฿สมากขึๅน มืไอจิตพิสัยดี พุทธิพิสัยกใขຌามา ทํา฿หຌรียนตาง โ 
เดຌผล อันนีๅกใมผีลมาจากสุขภาวะทางสังคมดี ตามดຌวยสุขภาวะทางปຑญญากใตามมา ฉัน฿ด ฉันนัๅน 
 การ฿หຌกําลัง฿จคนทีไประสบทุกขຏ ผูຌวิจัยมีกรณีศึกษา มีครอบครัวหนึไงลูก ๑ คน กิดหยา
รຌางกัน ลกูกใอยู฿นการลีๅยงดูของมทัๅงหมด ปຑญหาทีไตามมาคือภาระ฿นการลีๅยงดูบุตร ๑ คนนัๅนซึไง
อยู฿นวัยรียนมธัยมกันทัๅงนัๅน ดีวามีบຌานปนของตนอง ปนขຌาราชการมีงินดือน฿ชຌมຌเมมากนัก 
ตมีหนีๅสนิจากการกูຌยืม฿นระบบ ถือวาปนทุกขຏ ตามทีไพระพุทธจຌาตรัสวา “การปนหนีๅ  ปนทุกขຏ
฿นลก”๔  มຌการกูຌงินเมเดຌผิดอะเร กใ฿ชຌคืนตามขຌอตกลง ตทุกขຏ฿จมาก ทุกวลานาทีนึกถึงตจะ
หางินมา฿ชຌหนีๅสิน อกาสทีไจะคิดหาความสุข ทําบุญทําทานมีนຌอย  มักกใบตัวอยูคนดียว ผูຌวิจัย
                                                             

๔ องฺ.ฉกฺก. (เทย) ๎๎/๐๑/๑์๕. 
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นะทํา฿จ฿หຌลง โ สบาย โ  (สะจิตตะปะริยทะปะนัง) กຌปຑญหาเปทีละปาะ เมนานกใ฿ชຌหนีๅหมด 
฿จกใชืๅนขึๅนรืไอย   โ กิดผลกระทบจใบปຆวย ชนิดทีไสามวันดีสีไวันเขຌ กในຌอยลง ยิๅมเดຌ หวัราะดังขึๅน 

 ขຌอสนอนะการนําเป฿ชຌ 

 นืไองจากปຑญหาสุภาวะ กิดกับทุกคน เมวาจะพูด จะทําอะเรกใเมพຌนจากสุขภาวะ จริงอยู
฿นระดับการบริหารประทศจะมีกระทรวงสาธารณสุข มีระบบสาธารณสุขระดับรงพยาบาลตําบล 
หรือระดับอําภอ ระดับจังหวัด มຌมีรงพยาบาลอกชน หรือคลีนิคอยูมากมายกใตาม ตกใ฿ชวา
คนเขຌจะนຌอยลง หรือคนเขຌนຌอยลง  ตคนหนึไง โ มีอาการรคมากขึๅน รียกวาทุกอวัยวะมีรคเป
หมด สอดคลຌองกับพุทธพจนຏทีไวา “รางกาย  ปนรังของรค    มีตจะทรุดทรมลงเป รางกายทีไนา
ปດอยนีๅกใจะตกดับเป พราะชีวิตมีความตายปนทีไสุด” ๕  ดังนัๅน ดຌวยการ฿หຌตระหนักถึงสุขภาวะนีๅ 
จึงสนอนวคิดบวกละวิธีนําเป฿ชຌวา  
  ํ. อานพุทธภาษิตรืไองสุขภาวะ ดยขียนผนปງายติดตามฝาหนัง กําพงวัด ประตูวัด 
ทางขຌาวัด ชนวา รางกายปนรังของรค พืไอ฿หຌทาํ฿จกับการปนรค คําวา ความเมมีรค ปนลาภ
อนัประสริฐ พืไอ฿หຌหลีกลีไยงสิไงทีไจะกอ฿หຌกิดรคติดชืๅอ กิดความชวยกันระมัดระวังมากขึๅน 
  ๎. ตงกัณฑຏทศนຏ รืไอง สุขภาวะ บรรจุปนหนังสืออานิสงสຏ ํ์๔ พืไอทศนຏตาม
อกาสทําบุญหรืองานอวมงคลตาง โ  
  ๏. กาํหนดคําอวาท รืไองสุขภาวะ ฿นงานตงงาน พืไอยกพุทธภาษิตมาอบรมคูบาวสาว
฿นพิธีตงงาน 
  ๐. กาํหนดคําอวาท รืไองสุขภาวะ ฿นครงการอบรมนักรียน คายพุทธธรรม  
  ๑. กาํหนดปนผนงานบริหารองคຏกร ชน งานผยผพุทธศาสนา กําหนด฿หຌทศนຏวัน
อุบสถศีล   
  ๒ .  กําหนดวิธีการรักษาสุขภาวะองคຏรวมจากกระบวนการทัๅ ง  ๐  คือ อยู ฿น
สภาพวดลຌอมทางธรรมชาติละทางสังคมทีไดีตามกรณีตຌนบบของกลุมฮักมืองนาน ปฏิบัติสมาธิ 
พืไอบริหารจิต บริหารอารมณຏ ปนการสรຌางพลังจิต฿หຌขຌมขใง สรຌางรคภูมิคุຌม฿หຌกชีวิต  สรຌางองคຏ
ความรูຌ ฿หຌอาหารความรูຌกชีวิต (วิญญาณาหาร)  ทาํสงคมสงคราะหຏ ชวยหลือคนยากจน ทําบุญ
฿หຌทาน ดังกรณีตຌนบบวัดพระบาทนๅําพุ ลพบุรี  

 

 

 

                                                             
๕ขุ.ธ. (เทย)  ๎๑/ํ๐ข/๓๔. 
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อกสารอຌางอิง 
ก. หนังสือ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๎๑๏๕). พระเตรปฎกภาษาเทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
(ดยมีอักษรยอวา ขุ.ธ.= ขุททกนิยกาย ธรรมบท, ส.ม.= สังยุตติกาย  มหาวรรค, 
สํ.ส. = สังยุตติกาย สคาถวรรค, องฺ. ฉกฺก= อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต) 

ข. สืไออีลคทรอนิคสຏ 

สาระการรียนรูຌ. จิต฿จที่แจม฿ส อยู฿นรางกายทีส่มบรูณ - SOUND MIND IN SOUND BODY).  
 สืบคຌนมืไอ ๏ มิถุนายน ๎๑๑๕ จาก  http://www.sahavicha.com 
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ญาณวิทยา : มรรคาหงการรูຌ 
Epistemology: The Way of Knowledge 

พระครปูลัดสุวัฒนพุทธคุณ∗ 
บทคัดยอ 

ความรูຌปนทีไปรารถนาของคนทัๅงหลาย มรรคาหรือทางหงรูຌกิดขึๅนกคนเดຌสองประการ   
ประการทีไหนึไง การรูຌกิดจากการรียนรูຌทีไผานทางประสบการณຏ ละกิดจากประสาทสัมผัส ความรูຌ
ประภทนีๅกิดมาจากอายตนะทัๅงภาย฿นละภายนอก ซึไงปนความรูຌทีไคนทัไวเปสามารถรียนรูຌเดຌ  
ประการทีไสอง ความรูຌทีไกิดขึๅนมาจากประสบการณຏทาง฿จ ซึไงปนความรูຌทีไตຌองอาศัยการฝຄกอบรม
ทาง฿จ ปนความรูຌทีไอยูหนือประสบการณຏละประสาทสัมผสัของความรูຌสามัญทัไวเป พราะความรูຌ
ชนิดนีๅมีจุดมุงหมายปลายทางสูงสุดคือรูຌสัจจะหรือความจริงอันประสริฐ กลาวคือ พระนิพพาน  

คําสําคัญ : ศรัทธา;  ปຑญญา;  ญาณวิทยา; การรูຌ  

Abstracts 

Knowledge is the requirement of the people. The path or way of knowing 

happens to two types. First Learning comes from learning through experience, and 

the senses. This kind of knowledge comes from internal and external reactions 

which this is a knowledge that people can learn. Second, the knowledge that 

comes from spiritual experiences. This is the knowledge that requires spiritual 

training. It is the knowledge beyond the experience and the senses of ordinary 

knowledge, because this kind of knowledge is aimed at the ultimate destination -- 

knowing truth, or the noble truth -- nirvana. 

Keywords: believe;  wisdom;  Epistemology;  Knowledge 

 

                                                             

∗ อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆຏพุทธชนิราช  
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บทนํา 

การรียนรูຌ฿นสิไง฿ดสิไงหนึไงนัๅนมาจากหตุผลมูลฐานทีไตางกัน ความรูຌบางอยางกิดจากปຑญญา 
ความรูຌบางอยางกิดจากความศรัทธา ตความศรัทธาหรือความชืไอคําสอน฿นศาสนาเมวาจะปน
ศาสนาทีไมีลักษณะปนทวนิยม (Theism) หรือ อทวนิยม (Atheism)  ลຌวนตปนคําสอนทีไมี
นวคิดทางปรัชญาละมีอกลักษณຏฉพาะตน คําสอน฿นทางศาสนามีความปนทัๅง฿นสวนความชืไอ
ทีไรียกวาศรัทธาละสวนความรูຌทีไรียกวาปຑญญา ฝงอยู฿นคําสอนนัๅนดຌวยจะมีมากหรือมีนຌอยราเม
สามารถหาครืไองมือมาวัดปนจํานวนปริมาณเดຌ ตทีไอาศัยปนครืไองวัดปริมาณเดຌกใหในจะมีต
จํานวนมนุษยຏทานัๅน฿นบางครัๅงกใอาจปนตัวปรทีไเมนนอน การทีไราจะทําความขຌา฿จรูຌจักศาสนา
฿ดนัๅนจะตຌองริไมตຌนทีไศรัทธากอน บางศาสนาสอน฿หຌติดอยูกับศรัทธาความชืไออยางดียว ตรงนีๅรา
อาจจะรียกวาสุดตง฿นทางความชืไอ ละความชืไอนีๅทํา฿หຌตนองกใเมมีการพัฒนาเป฿นทางทีไดีขึๅน 
ต฿นทางอันตรงกันขຌามสําหรับผูຌทีไมีปຑญญามากกวาศรัทธานัๅน คนประภทนีๅขาจะอาศัยศรัทธาปน
สะพานนําเปสูภาวะทางปຑญญาทีไตนพัฒนาขึๅนดยมีการตัๅงคําถามกับสิไงทีไตนศรัทธาหรือมีความ
สงสัยกับสิไงทีไตนกําลังหาคําตอบอยู ซึไงคนประภทนีๅจะเมยึดติดอยูกับศรัทธา พราะวาทุกศาสนา
นัๅนปຂดอกาส฿หຌคนทีไศรัทธาวิพากษຏเดຌ฿นหลักวิชาการละหตุผล ซึไงตรงนีๅราอาจจะกลาวเดຌวาปน
จุดริไมตຌนของการรียนรูຌ฿นศาสนาสวนหนึไงละปนการสวงหาความรูຌสวนหนึไงเป฿นขบวนการของ
ตัวมันองดຌวยซึไงอาจจะรียกวา “ปรัชญาศาสนา” นัไนคือปนทัๅงความชืไอละการตัๅงขຌอความสงสัย
พืไอหาคําตอบทางความรูຌ 

คําวา “ปรัชญาศาสนา” ทีไมปีรากฏอยูดยทัไวเปนัๅนถຌาราตีความ฿หຌลึกลงเปอาจจะพบอะเร
บางอยางทีไคยมองขຌามกลาวคือ ความสงสัยทีไปนบืๅองตຌนของการสวงหาความรูຌ ละความศรัทธา
หมายถึงตัวนําพาทีไจะพาราเปพบกับคําตอบทีไคยมีความสงสัย สวนปรัชญานัๅนรายังหมายถึงความ
รัก฿นการหาความรูຌทีไเมมีทีไสิๅนสุด ทีไกลาวอยางนีๅกใพราะวามนุษยຏปุถุชนจะมีความสงสัยครุนคิดอยู
ตลอดวลา฿นรืไองราวหตุการณຏตางโ บางทีไอาจจะมีความสงสัยวาคนทีไเมมีความสงสัยมีอยูหรือเม
ซึไงตรงนีๅผูຌขียนขอตอบวาคนกลุมนัๅนอาจจะหมายถึงคนตายเปลຌวหรือคนทีไปนอสขบุคคล ดังนัๅน
ทุกคนจึงมีความสงสัยละเมหยุดนิไงทีไจะสวงหารียนรูຌสิไง฿หมทีไกิดขึๅนอยูตลอดวลาอยางเมมีทีไ
สิๅนสุด ทีไกลาวชนนีๅกใพราะวาคําสอนทีไกิดจากศาสนามีทัๅงความชืไอละความรูຌ จึงทํา฿หຌมีประดใน
฿นความสงสัยรืไองทางหงความรูຌวาทຌจริงลຌวมนุษยຏรูຌจริงโ กับทางทีไปนบอกิดหงความรูຌ หรือ
นําอาความชืไอมาอธิบายปนองคຏหงความรูຌ  
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นืๅอหา  

ความรูຌหรือรียกอกีนัยหนึไงวา “ปຑญญา” หมายถึงความรอบรูຌ ซึไงปนทีไปรารถนาของคนทุก
หมูหลา฿นทีไทุกสถาน ดังพระพุทธพจนຏทีไวา ปຐฺญา นรานํ รตนํ ปຑญญาปนรัตนะของนรชน หรือ 
ปຐฺญา ลกสฺมิ ปชฺชต ปຑญญาปนสงสวาง฿นลก ปนตຌน ซึไงปนครืไองยืนยันวาความรูຌปนสิไง
สาํคัญสําหรับมนุษยຏ฿นการ฿ชຌดํารงชีพ การทีไความรูຌจะกิดมีกคนนัๅนจะตຌองผานประสบการณຏทาง
อายตนะทัๅงภาย฿นละภายนอกทีไปนระบบรับรูຌ องคຏความรูຌดังกลาวทางปรัชญารียกวาตຌองมี
ทฤษฏีความรูຌ หรือรียกอกีนัยรียกวา ญาณวิทยา  

คําวา “ญาณวิทยา” (Epistemology) ฿นพจนานุกรมศัพทຏปรัชญาอังกฤษ-เทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ฿หຌคํานิยามวา ปรัชญาสาขาหนึไงทีไวาดຌวยบอกิด ลักษณะหนຌาทีไ ประภท 
ระบียบวิธี ละความสมหตุสมผลของความรูຌ บางทีไ฿ชຌวา theory of knowledgeํ ละนอกจากนีๅ
฿นบางทีไเดຌ฿หຌความหมายวาปนวิชาทีไทําหนຌาทีไศึกษาวิคราะหຏสิไงทีไรียกวา ความรูຌ ซึไงตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Epistemology มีรากศัพทຏมาจากภาษากรีก ละญาณวิทยานัๅนทําหนຌาทีไศึกษา
ปຑญหาความรูຌหลัก ๏ ประการ คือ  

ํ.  ปຑญหาวา มนุษยຏสามารถรูຌความจริงสูงสุดเดຌอยางเร 
๎. ปຑญหาวา มนุษยຏเดຌรบัความรูຌมาทาง฿ดบຌาง 
๏. ปຑญหาวา ความรูຌทีไมนุษยຏเดຌรับมานัๅนสามารถอธิบายความสัมพันธຏระหวางมนุษยຏกับ

ความจริงสูงสุดนัๅนเดຌตรงกับความปนจริงหรือเม๎ 
ลักษณะอีกประการหนึไงของ “ญาณวิทยา (Epistemology)” คือ ทฤษฏีความรูຌ (Theory 

of Knowledge) ทีไศึกษาวารารูຌความจริงเดຌอยางเร ดังนัๅน ญาณวิทยาจึงมีความสัมพันธຏกับ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาตอบปຑญหาวาดຌวยบอกิดความรูຌละมาตรการสําหรับตัดสินความถูกผิดของ
ความรูຌ กลุมนักปรัชญาตะวันตกกลาวถึงทีไมาหรือบอกิดของความรูຌเวຌ ๏ ทาง คือ        

                                                             

ํ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมศัพทຏปรัชญาอังกฤษ-เทย. (กรุงทพมหานคร : อมรินทรຏพริๅนติๅงกรุຍพ 
จํากัด,๎๑๏๎), หนຌา ๏๓. 

๎ ดือน  คาํดี,ดร. พุทธปรัชญา. (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, ๎๑๏๐), หนຌา ๑๑๗. 
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ํ. ผสัสาการ (Sensation) คือ ความรูຌทีไกิดจากประสาทสัมผัสทัๅง ๑ คือ การหใน การเดຌ
ยิน การเดຌกลิไน การรูຌรส การสัมผัส 

๎. หตุผล (Reason) คือ ความรูຌทีไกิดจากความคิดตามหลักหตุผล฿น฿จ 
๏. อัชฌัตติกญาณ (Intuition) คือ ความรูຌทีไผุดขึๅน฿น฿จดยตรง ถຌาปนความรูຌจากญาณ

พิศษรียกวา การตรัสรูຌ (Enlightenment) ถຌาปนความรูຌทีไเดຌจากการดล฿จของพระจຌากใรียกวา 
วิวรณຏ (Revelation) 

สวนปຑญหาทีไตามมากใคือวา บอกิดของความรูຌทางเหนลาจึง฿หຌความรูຌทีไถูกตຌอง ตามความ
ปนจริง฿นรืไองนีๅนักปรัชญามีความหในตกยกกันปน ๏ กลุม฿หญ คือ  

ํ. ลัทธิประสบการณຏนิยม (Empiricism) ถือวาประสาทสัมผัสปนมาตรการตัดสินความ
จริง 

๎. ลัทธิหตุผลนิยม (Rationalism) ถือวาหตุผลปนมาตรการตัดสินความจริง 
๏. ลัทธิอัชฌัตติกญาณนยิม (Intuitionism) ถือวาอัชฌัตติกญาณปนมาตรการตัดสินความ

จริง๏  
นอกจากนีๅยังมีนักปรัชญาเดຌ฿หຌความหมายของทฤษฏีความรูຌนีๅ ชน พลตຌมีทรรศนะ

บางอยางทีไคลายคลึงกับทัศนะของสคราตีสผูຌปนอาจารยຏของตน ประการรกคือ พลตຌหในวา 
ความรูຌระดับผัสสะหรือสัญชานเม฿ชความรูຌ การรับรูຌ฿นระดับสัญชานปนพียงทรรศนะ การ
ปฏิสธสัญชานวาปนบอกิดความรูຌนีๅ มีหตุผล ๎ ประการ คือ 

ํ.  สัญชานของตละคน฿หຌความรูຌเมตรงกันหรือมຌสัญชานของตละคนคนดียวกันกใ
รายงานขຌอมูลตางกัน฿นวลาตางกัน ความรูຌระดับสัญชานจึงปนพียงทัศนะสวนตัว 

๎.  สญัชานเมชวย฿หຌราคຌนพบความจริงทຌ พราะสิไงทีไรารับรูຌเดຌดຌวยประสาทสัมผัสปน
พียงสิไงฉพาะ พลตຌกลาวาความจริงทຌปนสิไงสากล ชน คนสากล มวสากล อันอยู฿นลกหง
มนคติ จึงปนการหลือวิสัยทีไสัญชานจะรูຌเดຌ๐ 

ดังนัๅน฿นทรรศนะของพลตຌ ความรูຌทีไทຌจริงเมเดຌมาจากผัสสะหรือสัญชาน ตความรูຌทีไ
ทຌจริงเดຌมาจากหตุผล ขຌอความ฿นขຌางตຌนทีไนําสนอมานัๅนปนทฤษฏีความรูຌหรือญาณวิทยา฿นสวน
                                                             

๏ พระธรรมกศาจารยຏ (ประยูร ธมฺมจิตฺต). ปรัชญากรีก บอกิดภูมิปຑญญาตะวันตก. พิมพຏครัๅงทีไ ๒, 
(กรุงทพมหานคร : สํานักพิมพຏศยาม,๎๑๑์), หนຌา ํ๒-ํ๓. 

๐ รืไองดียวกัน. หนຌา ํ๑๔. 
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ทีไปนทฤษฏีทางตะวันตกซึไงจะหในเดຌวาความรูຌนัๅนมีทีไมาตางกันละยังปนขຌอถกถียงกันวาอะเร
ปนบอกิดความรูຌทีไทຌจริงละ฿นบอกิดความรูຌนัๅนมีจุดสิๅนสุดทีไเหนหรือเมมีจุดทีไสิๅนสุดของความรู ຌ
สวนการรูຌหรือปຑญญา ความรอบรูຌทีไปรากฏ฿นพุทธปรัชญาฝຆายถรวาทกิดจากหลงทีไมา ๏ ประการ 
คือ ํ) จินตามยปຑญญา ปຑญญาทีไกิดจากการคิด ๎) สุตมยปຑญญา ปຑญญาทีไกิดจากการฟຑง ๏) 

ภาวนามยปຑญญา ปຑญญาทีไกิดจากการอบรม๑ จากทีไมาของความรูຌนีๅทานผูຌรูຌเดຌอธิบายขยาย
นืๅอความวา 

ํ. จินตามยปຑญญา ปຑญญาหรือความรูຌกิดจากความคิด ฿ครครวญ พิจารณาหาหตุผล 
วิคราะหຏ สังคราะหຏ ทีไรียกวา ยนิสมนสิการ ซึไงตรงกับอนุมานประมาณ ฿นปรัชญาอินดีย  

๎. สุตมยปຑญญา ปຑญญาคือความรูຌกิดจาการฟຑง การศึกษาลารียน การอานจากตําราหรือ
คัมภีรຏทีไนาชืไอเดຌ ตลอดถึงการรับถายทอดจากผูຌทีไนาชืไอเดຌทีไรียกวา ปรตฆสะ ซึไงมีความหมาย
ตรงกับศัพทประมาณ ฿นปรัชญาอินดีย 

๏. ภาวนามยปຑญญา ปຑญญาหรือความรูຌกิดจากการพัฒนาหรือกิดจากประสบการณຏตรง 
อันกิดจากสัญญาบริสุทธ่ิละสัญญาพิศษ ซึไงอาศัยพืๅนฐานคือพทุธปຑญญาอันมีมาดยสัญชาตญาณ 

ซึไงตรงกับประจักษประมาณ ฿นปรัชญาอินดีย๒ 
ญาณวิทยา฿นพุทธปรัชญาถรวาทมีจุดมุงหมายปลายทางสูงสุดคือ “สัจจะหรือความจริง” 

อันปนอริยสัจ ความจริงอันประสริฐ  ชน นิพพาน  ละยังมีการจํานกความรูຌออกปน ๎ ระดับ 
คือความรูຌขัๅนลกิยะละความรูຌขัๅนลกุตตระ ฿นตละระดับตຌองมีความสัมพันธຏกับการปฏิบัติตาม
เตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ละปຑญญา ตชองทางหงการรับรูຌอารมณຏเดຌนัๅนตຌองอาศัยจิตทีไปน
ธรรมชาติรูຌอารมณຏทัๅง ๒ คือ รูป สียง กลิไน รส สัมผัส ละธรรมารมณຏ การรับรูຌจะกิดขึๅนเดຌตຌอง
อาศัยทวารหรืออายตนะภาย฿น ๒ ประการ คือ ตา หู จมูก ลิๅน กาย ฿จ ปนตຌน มืไอ฿ดจิตกระทบ
อารมณຏทีไผานมาขຌาทางอายตนะ มืไอนัๅนผัสสะกิดขึๅนละผัสสะกใปนจุดริไมตຌนของการรับรูຌ พราะ
ถຌาเมมีผสัสะ การรับรูຌกใกิดเมเดຌ ดังนัๅน ฿นการรับรูຌตละครัๅงจะตຌองมีองคຏประกอบ ๏ ประการ คือ 
อารมณຏ + อายตนะภาย฿น + จิตหรือวิญาณ = ผัสสะ ฿นทีไนีๅผัสสะจึงปนจุดทีไจิตรับขຌอมูลจากลก
ภายนอก มืไอจิตรับรูຌอารมณຏลຌววทนาละสัญญากิดขึๅนตามมา จิตนัๅนมิเดຌรับรูຌตอารมณຏอยาง

                                                             

๑ ที.ปา.ํํ/๏์๑/๎๓ํ 
๑ บุญมี  ทนกຌว, ผศ.พทุธปรัชญาถรวาท. (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, ๎๑๐๑), หนຌา ํ๒-ํ๓.  
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ดียวทานัๅน หากตยังคิดปรุงตงสิไงทีไรับรูຌดຌวยอํานาจของกิลสตัณหาดຌวย๓ ต฿นภายหลังกิด
ผสัสะ มีวทนาละสัญญากิดขึๅน คําวา สัญญานัๅน (Perception) ปนความจําเดຌหมายรูຌอารมณຏ ถຌา
จิตเมมีกิลสตัณหา สัญญาจะปนสัญญาทีไบริสุทธ่ิคือรับรูຌอารมณຏตามความปนจริง ตจิตมีกิลส
ตัณหา สญัญานัๅนจะปรุงตงนามรูปทีไกิดดับ฿นทุกขณะ ดังนัๅนจึงอาจจะกลาวเดຌวาสัญญานัๅนมี ๎ 

ลกัษณะ คือ 
ํ. สัญญาทีไปนการรับรูຌปรุงตงลกทีไกอ฿หຌกิดอวิชชา กลาวคือ ความเมรูຌสิไงทัๅงหลายตาม

ความปนจริง 
๎. สญัญาทีไปนการรับรูຌสิไงทัๅงหลายตามทีไมาปรากฏกับจิต ดยเม฿หຌความหมายปรุงตง

พิไมติม สญัญานีๅรารียกวาสัญญาบริสุทธ่ิพราะรับรูຌสภาวะของสรรพสิไงตามทีไปนจริง คือ รูຌหใน 
อนิจจัง ทุกขัง ละอนัตตา  

ความรูຌเตรลักษณຏนีๅคือ ปຑญญา ซึไงมี ๏ ประการ คือ  ํ) จินตามยปຑญญา  ๎) สุตมยปຑญญา   
๏) ภาวนามยปຑญญา ทีไเดຌกลาวเวຌลຌว฿นขຌางตຌน ต฿นปຑญญาหรือทฤษฏีความรูຌ฿นพุทธปรัชญาถร
วาทมีหลักการตรวจสอบทีไพระพุทธจຌาเดຌทรงตรัสเวຌ฿นกาลามสูตรวา ฿หຌตรวจสอบความรูຌทีไมาจาก 
๎ หลงรกกับหลงทีไ ๏ คือ ประสบการณຏตรง ถຌาความรูຌหลานัๅนสอดคลຌองกับประสบการณຏตรงกใ
฿หຌถือวาปนความรูຌทีไถูกตຌอง ดังทีไพระพุทธองคຏทรงตรัสสอนพวกกาลามะชาวกสปุตตนิคมวา๔ 

ํ. อยาปลง฿จชืไอดຌวยการฟຑงตามกันมา  (มา อนุสฺสวน)   
๎. อยาปลง฿จชืไอดຌวยการถือสืบโ กันมา  (มา ปรมฺปราย)   
๏. อยาปลง฿จชืไอดຌวยการลาลือ  (มา อิติกิราย)   
๐. อยาปลง฿จชืไอดຌวยการอຌางตําราหรือคัมภีรຏ  (มา ปຂฎกสมฺปทานน) 
๑. อยาปลง฿จชืไอพราะตรรกะ (การคิดอาอง)  (มา ตกฺกหตุ)   
๒. อยาปลง฿จชืไอพราะการอนุมาน  (มา นยหตุ) 
๓. อยาปลง฿จชืไอดຌวยการคิดตรองตามนวหตุผล  (มา อาการปริวิตกฺกน)   
๔. อยาปลง฿จชืไอพราะขຌากันเดຌกับทฤษฏีทีไพินิจลຌว  (มา ทิฏກຂนิชฌานกฺขนฺติยา)   
๕. อยาปลง฿จชืไอพราะมองหในรูปลักษณะวานาปนเปเดຌ  (มา ภพฺพรปูตาย)   

                                                             

๓ ทรงวิทยຏ กຌวศรี, บรรณาธิการ. มหาจุฬาฯ วิชาการ ปรัชญาบุรพทิศ. (กรุงทพมหานคร : อมรินทรຏ 
พริๅนติๅงกรุຍพ จํากัด, ๎๑๏๎), หนຌา ๎๏.  

๔ องฺ.อกก.๎์/๒๒/๎๑๑. 
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ํ์. อยาปลง฿จชืไอพราะนับถือวา ทานสมณะนีๅปนครูของรา  (มา สมณ น ครูติ)  
฿นกาลามสูตรทัๅง ํ์ ประการนัๅน ขຌอทีไ ํ-๐ ละขຌอทีไ ํ์ ปนรืไองกีไยวกับความรูຌทีไกิด

จากการรับถายทอด หรือ ศัพทประมาณ (Testimony) สวน฿นขຌอทีไ ๑-๕ ปนรืไองกีไยวกับความรูຌทีไ
เดຌจากการ฿ชຌหตุผลอนุมาน (Inference) ละการคาดคะน (Speculation) ซึไงรวมอยู฿นอนุมาน
ประมาณ ดังนัๅน฿นขຌอความกาลามสูตรเมเดຌสดงวาพระพุทธองคຏเมยอมรับความรูຌทีไปนศัพท
ประมาณละอนุมานประมาณตพระองคຏทรงชีๅ฿หຌหในวา ความรูຌทัๅงสองนัๅนควรทีไจะเดຌรับการ
ตรวจสอบยืนยันจากประสบการณຏตรงหรือประจักษประมาณ ต฿นพระพุทธพจนຏสคารวสูตรพระ
พุทธองคຏเดຌทรงบงสมณะพราหมณຏออกปน ๏ ประภทคือ๕ 

ํ. พวกหนึไงปนผูຌฟຑงตามกันมา พราะการฟຑงตามกันมานัๅนปนบารมีขัๅนสุดทຌาย พราะรูຌยิไง
฿นปຑจจุบนัจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรยຏหมือนพราหมณຏทัๅงหลายผูຌทรงเตรพท   

๎. พวกหนึไงปนผูຌมีบารมีขัๅนสุดทຌาย พราะรูຌยิไง฿นปຑจจุบันจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรยຏ
พราะพียงตความชืไออยางดียว ปรียบหมือนพราหมณຏทัๅงหลายผูຌปนนักตรรกะ ปนนัก
อภิปรัชญา  

๏. พวกหนึไงรูຌธรรมดຌวยปຑญญาอันยิไงอง฿นธรรมทัๅงหลายทีไเมคยฟຑงมากอน มีบารมีขัๅน
สดุทຌาย พราะรูຌยิไง฿นปຑจจุบนัจึงปฏิญญาอาทิพรหมจรรยຏ  

พระพุทธจຌาจัดอยู฿นกลุมทีไสาม กลาวคือกลุมผูຌขຌาถึงความรูຌทຌจากประสบการณຏตรงของ
ตนอง ความรูຌชนิดนีๅจัดปนภาวนาปຑญญา ฿นสวนความรูຌของกลุมรกนัๅนจัดปนสุตมยปຑญญาละ
฿นความรูຌกลุมทีไสองจัดปนจินตามยปຑญญา ดังนัๅนจึงทํา฿หຌมีความชืไอเดຌวาพระพุทธองคຏทรง฿หຌ
ความสําคัญปนอันดับหนึไงกความรูຌทีไกิดจากประสบการณຏตรง ตมืไอความรูຌทัๅงสามนัๅนกิดความ
ขัดยຌงกันประสบการณຏตรงจะปนกณฑຏตัดสินความรูຌทีไมีนๅําหนักมากทีไสุดละปนทีไนาสังกตวา 
ประสบการณຏตรง฿นพระพุทธศาสนามีความหมายกวຌางกวาความรูຌทีไกิดจากสัญญาธรรมดา 
(Normal Perception) กลาวคือความรูຌทีไเดຌจากการทีไตาหในรูป หูฟຑงสียง จมูกดมกลิไน ลิๅนลิๅมรส 
กายถูกตຌองสัมผัส ละ฿จรูຌธรรมารมณຏ นอกจากนีๅประสบการณຏตรงยังเดຌรวมอยู฿นประภทสัญญา
พิศษ หรือทีไรียกวา อภิญญา มี ๒ ประการ คือํ์ 

                                                             

๕ ม.ม. ํ๏/๐๓๐/๑๕๕. 
ํ์ ที.ป. ํํ/๐๏ํ/๏์๓. 
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ํ. อิทธิวิธิ  สดงฤทธ่ิตางโ เดຌ 
๎. ทิพพสต  หูทิพยຏ   
๏. จตปริยญาณ  กําหนดรูຌ฿จคนอืไนเดຌ  
๐. ปพุพนิวาสานุสติญาณ  ระลึกชาติเดຌ  
๑. ทิพพจกัขุ ตาทิพยຏ  
๒. อาสวักขยญาณ  ญาณทีไทาํ฿หຌอาสวะสิๅนเป 
ความรูຌ฿นพุทธปรัชญาถรวาททีไปนความรูຌตามความจริงสูงสุดละทํากิลสครืไองศรຌา

หมองอันมีอยูภาย฿นจิตของตนอง฿หຌสิๅนสุดเดຌรารียกสิไงนัๅนวา “นิพพาน” อันปนความจริงทຌละ
ปนสิไงทีไเมอาจรูຌเดຌดຌวยสัญญาธรรมดา หรือการอนุมานดຌวยหลักหตุผล พราะนิพพานปนสิไงทีไหยัไง
รูຌเดຌดຌวยปຑญญาจักษุ฿นลักษณะทีไปนประสบการณຏตรง ดัง฿นพระพุทธพจนຏทีไพระพุทธจຌาตรัสวา 
“นิพพานอันผูຌบรรลุหในเดຌอง เมขึๅนกับกาล รียก฿หຌมาดูเดຌ ควรนຌอมอาขຌามาเวຌ อันวิญຐูชนพึงรูຌ
ฉพาะตน”ํํ  

บทสรุป  

บทสรุป฿นมุมมองบทความรืไอง “ญาณวิทยา:มรรคาหงการรูຌ” ทํา฿หຌหในวาความรูຌนัๅนมี
อยูสองประการ ประการทีไหนึไงคือ ความรูຌ พืไอความรูຌ หมายถึงความรูຌทีไ กิดละเดຌรับจาก
ประสบการณຏทางประสาทสัมผัส ประการทีไสองคือ ความรูຌปนรืไองทีไมีบืๅองตຌนหงความรูຌกลาวคือ 
มีความอยากรูຌ อยากหใน พราะกิดมาจากความสงสัยครุนคิดหรือมีศรัทธา฿นรืไองนัๅน ปนรืไองทีไมี
ทามกลางหมายถึงกระบวนการ฿นการสวงหาความรูຌตอความสงสัย฿นรืไองนัๅน ละปนรืไองทีไมี
ทีไสดุของความรูຌ คือความรูຌทีไทาํลายความสงสัย฿นระดับสามัญทัไวเปพัฒนาเปสูความรูຌทีไยกระดับจิต
฿หຌอยูหนือความรูຌทัไวเป กลาวคือการทํากิลส฿หຌสิๅนเปจากจิต 

 

 

 

                                                             

ํํ องฺ. ติก. ๎์/๐๕๑/๎์๎. 
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กายภาวนา : นวทางบริหารกายของบคุลากร฿นทีไทํางาน 
Physical Development : The physical management of personnel in 

the workplace according. 

พระสนัตຏทศันຏ คมฺภีรปຐฺญ* 

บทคัดยอ 

การทํางานถือปนปຑจจัยสําคัญทีไปนภาระอันดับตຌนของการดํานินชีวิตมนุษยຏ เมวาจะ
ปนชีวิตมนุษยຏ฿นชวงวัย฿ดกใตาม ตຌองมีภาระหนຌาทีไของตน฿นตละวัน ละการ฿ชຌรางกายตน฿นการ
ทํางานตละวันยอมเมพຌนเปจากอิริยาบถ คือ ยืน ดิน นัไง ตลอดจนการทํางานของสมองกใตຌอง
ทํางาน฿หຌมีสวนสัมพันธຏตอภาระหนຌาทีไดຌวยการนึกคิดปรุงตง฿หຌออกผลลัพธຏอยูดຌวยปຑจจุบนัขณะนัๅน 
ระบบการทํางานชนนีๅหากเดຌรับการพัฒนาทางกายเปพรຌอมกันดຌวยกใเมมีปຑญหา ตหากเมเดຌรับ
การพัฒนาการทํางานชนนีๅอาจกอ฿หຌกิดปຑญหาตามมาทัๅงทางดຌานกายภาพ คือ การยืน ดิน นัไง ทีไมี
ระยะวลามากกินเปกใอาจสงผลตอคุณภาพชีวิต฿นระยะยาว ซึไงกลายปຑญหาสําคัญ อาทิชน รค
ออฟฟຂตซินดรม ปวดมืไอยกลຌามนืๅอจากการนัไงนาน กิดภาวะติดกຌาอีๅ อาการอຌวน รุกรามจนถึง
กลายปนรครຌายรงเดຌ ซึไงหากเดຌรับการบริหารทางกาย฿นการทํางานพรຌอมกันเปดຌวยวิธีหงกาย
ภาวนาตามหลักของกายานุปຑสสนาสติปຑฏฐาน  ดຌวยการคลืไอนเหวรางกายกับพรຌอมทัๅ ง
สติสัมปชัญญะ กใจะปนการพัฒนาคุณภาพทางกายปนการบริหารสุขภาพทีไอยูดຌวยกิจวัตรหนຌาทีไ
การทํางานชน การยืน ดิน การนัไง อยางมีสติกํากับ พัฒนาความรูຌสึกตืไนรูຌ฿นปຑจจุบัน฿หຌกิดขึๅน ซึไง
สามารถพัฒนาดຌวยรูปบบทีไปนกิจกรรม฿นระหวางการทํางาน ชน การบริหารกายดຌวยสติทุกตຌน
ชัไวมงระหวางวันทัๅงทีไกําหนดขึๅนของกิจกรรมองคຏกร หรืออาจทําเดຌดຌวยตนอง พียงชนนีๅกใจะชวย
฿นกายบริหารกายระหวางกายทํางาน฿หຌบุคคลากร฿หຌมปีระสิทธิภาพ พืไอสุขภาพรางกายละจิต฿จกใ
ผอนคลายจากการทํางาน ถือปนการสรຌางคุณภาพชีวิตทีไดีของบุคคลากร฿นองคຏกรอีกดຌวย 
คําสําคัญ: กายภาวนา; การบริหาร; บุคลากร; การทํางาน  

Abstract 

 Work is considered as the prime factor of human life. Be it human life at 
any age. Must have their own obligations each day. And the use of the body to 
work each day is not out of the way, ie, standing, walking, sitting, and brain work 
must work to correlate the obligation with the imagination to produce results. This 
system, if developed together with the physical well, is no problem. But if it is not 
developed, it can cause physical problems, such as sitting on long walks can have a 
                                                             

* อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยสงฆຏพุทธชนิราช  



{ 38 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

long-term quality of life. This has become a major problem, such as syndrome 
disease. Muscle aches from sitting long Obesity, obesity, rampant to become a 
serious disease. If one is physically managing to work concurrently with the method 
of physical prayer according to the principle of kayaputtasana. With physical 
movement and with consciousness. It would be to develop physical qualities as a 
health management that is based on work routines such as walking, sitting, 
Developing a sense of awareness in the present to occur. It can be developed with 
forms that are activities during work, such as mind management, beginning every 
hour of the day. Or maybe done manually. Just like this, it helps in physical 
exercises between the body to work for the staff to be effective. For physical and 
mental health, relax from work. It is a good quality of life for the people in the 
organization. 

Keyword: Physoical Development;  Management;  Personnel;  Work  

บทนํา 
บริหารกายดยฉพาะดຌานสุขภาพของบุคลากร฿นองคຏกรปนปຑจจัยทีไสําคัญ฿นองคຏกรอยาง

ยิไง ซึไงปຑจจุบนัสุขภาพรางกายของมนุษยຏ฿นวัยทํางานมักประสพปຑญหาดຌานกายภาพรางกายความ
ปวดมืไอย หรืออาจลุกลามสูปຑญหาอืไน โ อันกิดพฤติกรรมการทํางาน฿นสํานักงานปนวลานาน 
ชน การนัไงนาน การยืนนาน โ การดินบอยจนเมเดຌพักนัไนอง การทํากายภาวนา หมายถึง การ
จริญสติเป฿นกายทีไกําลังคลืไอนเหวดຌวยผลลัพธຏทีไกิดขึๅนเดຌ ๎ ทาง คือ ทางกายภาพรางกายเดຌรับ
การบริหารทีไปนกิจกรรมสดงออกมาทางการยืน ดิน นัไงซึไงปนพฤติกรรมการกิรยิาปกติของมนุษยຏ
฿นการดํานินชีวิต ทางจิต฿จเดຌสรຌางองคຏประกอบ฿หຌกิดสติความรูຌสึกตืไนรูຌตอสิไงตาง โ กอ฿หຌกิดมิติ
การพัฒนาทางดຌานกาย ทีไรียกอกีชืไอวา ภาวิตกายํ (Physical growth) ซึไงหมายถึง การฝຄกอบรม
กาย ฿หຌรูຌจักติดตอกีไยวขຌองกับสิไงทัๅงหลายภายนอกทางอินทรียຏทัๅงหຌาดຌวยดี ละปฏิบัติตอสิไง
หลานัๅน฿นทางทีไปนคุณ มิ฿หຌกิดทษ ทาํ฿หຌมีความจริญงอกงามทางกาย ดຌวยกายทีไพัฒนาดีลຌว 
ซึไงหมายถึงการมีสุขภาพดีรางกายขใงรง สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอน฿นดຌานของความ
ประพฤติ ดຌวยการปฏิบัติอบรมกายนัๅนอง  
 ปนคุณประยชนຏ฿นการสริมคุณภาพกาย฿หຌมีสขุภาพดีสามารถทํากิจการงาน฿นหนຌาทีไ
฿หຌเดຌผลดีชวย฿หຌการดํานินชีวิตปนเปอยางดีงามชน฿นรืไองการกินการ฿ชຌกใมองหในคุณคาทีไทຌจริง
ของสิไงทีไกินทีไ฿ชຌวาปนเปพืไอประยชนຏทีไทຌจริงปนการนําอาคุณคาทีไทຌจริงมา฿ชຌพัฒนาชีวิตเม฿ช
กินหรือ฿ชຌเปพืไอความอรอยพืไอความมัวมาพืไอความกຌหรูพืไอสนองตัณหาความอยากพืไอ

                                                             

 ํ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานกุรมฉบับประมวลธรรม,ครัๅงทีไ ๎๏, สํานักพิมพຏ
ผลิธัมมຏ, (กรกฏาคม) พ.ศ.๎๑๑๑, หนຌา ๓์. 
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ปรนปรอตนซึไงปนการกินการ฿ชຌบบชนิดทีไวาเมปนประยชนຏอยางทຌจริง๎ ซึไงมีไปรากฏปนพระ
พุทธดํารัสเวຌวา  
  "ดูกรภิกษุทัๅงหลาย ภัย฿นอนาคต ๑ ประการนีๅ ยังเมบังกิด฿นปຑจจุบัน ตจัก
 บังกิด฿นกาลตอเป ภัยหลานัๅน ธอทัๅงหลายพึงรูຌเวຌฉพาะครัๅนลຌว พึงพยายาม
 พืไอละภัยหลานัๅน ภัย฿นอนาคต ๑ ประการปนเฉน คือ ฿นอนาคต ภิกษุ ทัๅงหลายจัก
 เมอบรมกาย เมอบรมศีล เมอบรมจิตเมอบรมปຑญญา มืไอเมอบรมกาย เม อบ ร ม ศี ล 
 เมอบรมจิต เมอบรมปຑญญา จัก฿หຌอุปสมบทกุลบุตรหลา อืไน จักเมสามารถนะนํามຌ
 กุลบุตรหลานัๅน฿นอธิศีลอธิจิต อธิปຑญญา"๏ 

ฉะนัๅน การจริญกายภาวนา จึงปนวิธีการทีไจะอบรมความประพฤติหลานัๅน฿หຌปนเป
ตามนวทางของคําสอน ยอมสรຌางอกาสทีไดี฿หຌกิดขึๅน฿นตนองดຌวยการปรับปรุง ปรับปลีไยน 
พฒันาดຌวยการอบรมพัฒนาดยอาศัยกายของตน ดຌวยความตัๅง฿จกใจะสามารถขจัดปຑญหาอุปสรรค
ดຌานสุขภาพรางกาย฿นการทํางาน กอ฿หຌกิดผลดีทัๅงตอผูຌทีไปฏิบัติรวมถึงองคຏกร ปนการพัฒนากลเก
ทรัพยากรมนุษยຏทีไมปีระสิทธิภาพอยางยิไง 
กายภาวนากับกายบริหาร 
  ภาวนา ปนคํา฿นภาษบาลีทีไมีรูปกิริยาศัพทຏปน ภาวติ มีความหมายตรงกับคําวา     
วฑฺฒติ ซึไ งกใ คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ทีไ ฿ชຌ฿นภาษาเทย คําวา ภาวนา ฿นคําสอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทํา฿หຌมีขึๅนปนครึไง, การทํา฿หຌกิดขึๅน, การจริญ,การบําพใญ, การ
ฝຄกอบรม, การพัฒนาพืไอทําสิไงทีไยังเมมี฿หຌมีขึๅน๐ดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทัๅงหมด
ทีไปนเปพืไอการพัฒนาคุณธรรมภาย฿นตน๑ 
  กายภาวนา๒ หมายถึง วิปຑสสนาภาวนา ทีไรียกวาการฝຄกอบรมปຑญญา฿หຌกิดความรูຌจຌง
ตามความปนจริงกลาวคือ การจริญกาย,พฒันากาย, การฝຄกอบรมกาย ฿หຌรูຌจักติดตอกีไยวขຌองกับ
สิไงทัๅงหลายภายนอกทางอินทรียຏทัๅงหຌาดຌวยดี ละปฏิบัติตอสิไงหลานัๅน฿นทางทีไปนคุณ มิ฿หຌกิดทษ 
฿หຌกศุลธรรมงอกงาม ฿หຌอกุศลธรรมสืไอมสูญการพัฒนาความสัมพันธຏกับสิไงวดลຌอมทางกายภาพ 
(physical development) ดยอาศัยการจริญสติ฿นสติปຑฏฐานสูตรมีอยูดຌวยกันหลายหมวด
ดยฉพาะหมวดของอิริยาบรรพหรือสัมปชัญญบรรพะ ดยการจริญ฿นสวนของอิริยาบถสามารถ
                                                             

 ๎ พระธรรมปຂฏก (ป.อ.ปยุตฺต), มองอมริกา มากຌปຑญหาเทย, (กรุงทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๎๑๐ํ), หนຌา ๒๕ –๓๕.   
 ๏ องฺ.ปญจก. (เทย) ๎๎/๓๕/ํ๎ํ. 

๐ พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺต), พจนานุกรมุทธศาสนຏ ฉบับประมวลศัพทຏ, พิมพຏครัๅงทีไ ๕,
(กรุงทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒), หนຌา ๎์๏. 

๑ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป . อ. ปยุตฺต ), หลักมบทของการพัฒนาตน , พิมพຏครัๅงทีไํ๑ , 
(กรุงทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒), หนຌาํ์ละํ๑. 

 ๒ ม.มู (เทย) ํ๎/๏ํ๐-๏ํ๑/๐์ํ 
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฿ชຌเดຌ฿นการดํานินกิจการหนຌาทีไภารงานทีไทาํดยเมกระทบตองานตอยาง฿ด กลับเดຌผลลัพธຏทีไดีตอผูຌ
ปฏิบัติดຌวยการยืนดินนัไงดຌวยทຌวงทาทีไหงการฝຄกฝนสติดຌวยการยางกຌาว฿นการดิน ซึไง฿น           
กายานุปຑสสนาสติปຑฏฐาน ตามทีไพระพุทธองคຏทรงตรัสเวຌวา 
          ภิกษุทัๅงหลาย อกีประการหนึไง ภิกษุมืไอดินอยูกใรูຌชัดวาราดิน มืไอยืนกใรูຌชัด 
  วารายืน  มืไอนัไงกใรูຌชัดวานัไง มืไอนอนกใรูຌชัดวารานอน ภิกษุนัๅน มืไอดํารงกายอยูดย 
  อาการ฿ดโ กใรูຌชัดกายทีไดํารงอยูดยอาการนัๅน โ ดຌวยวิธีนีๅ ภิกษุพจิารณาหในกาย฿นกาย
  อยู ฯลฯ ภิกษุจึงชืไอวาพิจารณาหในกาย฿นกายอยู อยางนีๅล๓  
  นีๅปนหลักการปฏิบัติวิปຑสสนาภาวนา ดຌวยการทีไสติพจิารณาหในกายกิดขึๅน฿นกาย อัน
หมายถึง การประชุมหงรูป ปนการ฿ชຌสติระลึกรูຌ฿นรูปนาม ปຑจจุบันวา เม฿ชสัตวຏ บุคคล ตัวตน รา 
ขา พียงตธาตุ ๐ คือ ดิน นๅํา เฟ ลม มาประกอบกันอยู ดยหลักปฏิบัติ฿หຌมีสติ฿น อิริยาบถยืน 
อิรยิาบถดิน อิรยิาบถนัไง อิรยิาบถนอน มคีวามพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาละทมนัส
฿นลกเดຌ จงพิจารณาหในกาย฿นกายภายนอกอยูมคีวามพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาละ
ทมนัส฿นลกเดຌ หรือจงพิจารณาหในกาย฿นกายทัๅงภาย฿นทัๅงภายนอกอยู ม ีความพียร  มี
สัมปชัญญะ มีสติกาํจัดอภิชฌาละทมนัส฿นลกเดຌ๔ 
  คําวา กายบริหาร (callisthenic exercise) ปนการออกกําลังทางกายภาพคือรางกาย 
หมายถึงการคลืไอนเหวรางกายหรือการกระตุຌน฿นสวนตาง โ ของรางกายทํางานกวาภาวะปกติอยา
ปนระบบ คํานึงถึงความหมาะสมทางดຌานสรีระ พศวัย รวมเปถึงสภาพวดลຌอมละสภาพรางกาย
ของตละบุคคลปนสําคัญ พืไอ฿หຌกิดประยชนຏทีไดีตอรางกายดຌวยความสมบูรณຏขใงรงละยังปน
การบริหารจิต฿จละอารมณຏ฿นทางอຌอมอีกดຌวย ซึไงเมวาจะปนกายภาวนาหรือกายบริหาร ตางมีนัย
ยะความหมายทีไตรงกัน ตางกันทีไวัตถุประสงคຏตหากสามารถนําอาทัๅงสองประดในขຌาเวຌดຌวยกันจะ
มีหมาะสมกลมกลืนตอการปฏิบัติตนอยางดีตอผูຌปฏิบัติทีไปนบุคลากรปฏิบัติหนຌาทีไ฿นสํานักงานหรอื
ทีไทาํงานตาง โ 
นวทางการบริหารกายตามหลักกายภาวนา฿นพระพุทธศาสนา 
  นวทางทางการบริหารกายองคຏประกอบรกทีไสําคัญจะตຌองมีอิทธิบาท ๐ ปน
หลักธรรมทีไนําเปสูความสํารใจ ํ) ฉันทะ ความพอ฿จ฿นสิไงทีไทํา ทํางานนัๅนโ ดຌวยความรูຌสึกวารัก 
ชอบ ละมีความสุขทีไเดຌทํา เมมีความรูຌสึกวาฝนหรือสักตวาทําพอ฿หຌสรใจโ เป ๎) วิริยะ ความ
พากพียร ขยันหมัไนประกอบ หมัไนกระทําสิไงนัๅนดຌวยความพยายาม ขຌมขใง อาธุระ เมทอดทิๅง เม
ทຌอถอย กຌาวเปขຌางหนຌาจนกวาจะสํารใจ มีความมัไนคงทางอารมณຏ ถຌาเมสํารใจจะเมละวางหรือเม
ปลีไยน฿จงายโ ๏) จิตตะ ความสน฿จฝຑก฿ฝຆ ตัๅงจิตรับรูຌ฿นสิไงทีไทํา เมปลอยจิต฿จ฿หຌฟุງงซานลืไอยลอย 
฿ชຌความคิด฿นรืไองนัๅนบอย โ สมอ โ ทาํกิจหรืองานนัๅนอยางอุทิศตัวอุทิศ฿จ ละ ๐) วิมังสา การ฿ชຌ
                                                             

 
๓ ม.มู. (เทย) ํ๎/ํ์๔/ํ์๐. 

 ๔ ที.ม. (เทย) ํ๕/๏๓๏/๏์ํ. 
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ปຑญญาพิจารณาสอบสวนงานทีไทํา คือ หมัไน฿ชຌปຑญญาพิจารณา฿ครครวญตรวจตราหาหตุผล ละ
ตรวจสอบขຌอยิไงขຌอหยอน฿นสิไงทีไทํานัๅน ดยรูຌจักทดลอง วางผน วัดผล คิดคຌนหาวิธีกຌเขปรับปรุง 
ปนตຌน พืไอจัดการละดํานินงานนัๅน฿หຌเดຌผลดียิไงขึๅนเป 
  กายบริหารกายทีไสอดคลຌองตามหลักกายภาวนานัๅน มุงหมายดຌวยการอาศัยกายนีๅปน
ครืไองพัฒนาจิตดຌวยสมาธิทีไกิดขึๅนดยอาศัยกายนีๅปนครืไองพัฒนาสติปຑญญาดຌวยการปฏิบัติกายา
นุปຑสสนาสติปຑฎฐาน฿นอิริยาบถซึไงการบริหารกายสิไงนีๅทีไเดຌดยตรงคือสติความระลึกเดຌ สัมปชัญญะ
ความรูຌตัวทัไวพรຌอม ปนการพัฒนาสมาธิละวิปຑสสนาปຑญญาผลดยอຌอมคือรางกายเดຌรบัการบริหาร
ทางกายภาพ฿นชิงของการออกกําลังกายบําบัดบริหารมัดกลຌามนืๅอ ดังทีไกลาวมานีๅปนประยชนຏ
ดຌวยกันทัๅงสองทางดย฿ชຌรางกายของตนพืไอปฏิบัติปนสําคัญดຌวยอิริยาบถ฿นทาการยืน การดิน 
การนัไง ตามหลักของกายานุปຑสสนาสติปຑฏฐาน อันนืไองดຌวยกายปนฐานทีไตัๅงหงการปฏิบัติธรรม 
ปนหนึไง฿นวิธีหงสติปຑฏฐาน ๐ การฝຄกปฏิบัติสติ฿นพระพุทธศาสนา฿นการระหวางการทํางาน฿นต
ละวันอาจบงเดຌ ๎ รูปบบคือ ดังนีๅ  
  (ํ) บริหารกายภาวนาระหวางการทํางาน 
  การดินปนการบริหารกายดຌวยทาดินจงกรมทีไเมชຌาจนกินเป ละยังชวยสรຌาง
พฤติกรรมการขยับตัวคลืไอนเหวดຌวยการดินเปมาเมนัไงติดตຍะทํางานอยูกับทีไ ทากับวารางกายเดຌ
บริหารปนครัๅงคราว พรຌอมยังมีสติรูຌตัวทุกขณะ ปนการพัฒนาจิต฿จเป฿นตัว ลดความตึงครียดของ
งานมืไอทําปนกิจวัตรหรือปนรูปบบกิจกรรม฿นองคຏกรอยางปนประจําสมไําสมอ ดยหลักปฏิบัติ
฿หຌมีสติ฿น อิรยิาบถยืน อิริยาบถดิน อิริยาบถนัไง มีความพียร มีสัมปชัญญะมีสติ  ดยอาจกําหนด
ปนนยบายสุขภาวะของบุคลากรปนการสงสริมสุขภาพดຌวยกิจกรรม฿นตละวันทํางาน อาจปน
บงปนทุกตຌนชัไวมง฿นวลาทําการดຌวยสัญญาณสียง หากสงสริม฿หຌบุคคลกรเดຌทาํกิจกรรมรวมกนั 
องคຏกรองตຌองจัดหาหຌองกิจกรรมพืไอ฿หຌมีนืๅอทีไ฿นการทํากิจกรรมรวมกัน 
  ฿นทานัไงสําหรับกายบริหารนัๅน ปนการ฿ชຌทานัไงบบรุกนัไงทีไมีลักษณะคลຌายกับ        
ทาสคอวช (Squat) ทีไปนทาบริหารกาย฿นชวงลางตัๅงต อว สะพก ตຌนขาลงเป มืไอจะลุกขึๅนหรือ
นัไงลงอาจ฿ชຌทาสคอวช฿นการลงนๅําหนักตัวนัไงอยางชຌา โ ตามหลักกายภาพของทาสคอวช ปนทีไ
นิยม฿นหมูผูຌทีไตຌองการลดสัดสวนตัวชวงลางลงเป฿หຌกระชับ ตการบริหารกายภาวนา฿นทานัไงนีๅยังเดຌ
ฝຄกฝนสติระลึกรูຌรางกายทีไขยับเปมา ฿หຌสอดคลຌองตามนวทางดังทีไปรากฏ฿น วา 
         "ดูกรภิกษุทัๅงหลาย อีกประการหนึไง ภิกษุปนผูຌกระทําสัมปชัญญะ฿นการกຌาว
  เปละถอยกลับ ฿นการลเปขຌางหนຌา ละหลียวซຌายหลียวขวา ฿นการคูຌอวัยวะ
  ขຌาละหยียดออก ฿นการทรงผຌาสังฆาฏิ บาตร ละจีวร ฿นการกิน ดืไม คีๅยว ลิๅม 
  ฿นการถายอุจจาระละปຑสสาวะ ฿นการดิน ยืน นัไง นอน หลับ ตืไน พูด นิไง.  
  ดังพรรณนามาฉะนีๅ ภิกษุยอมพิจารณาหในกาย฿นกายภาย฿นบຌาง ฯลฯ ดูกรภิกษุ
  ทัๅงหลาย มຌอยางนีๅ ภิกษุชืไอวาพิจารณาหในกาย฿นกายอยู"๕ 

                                                             

 ๕ ม.มู. (เทย) ํ๎/ํ์๕-ํํ์/ํ์๑. 
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  ปนการพัฒนาจิต฿จเปพรຌอมกัน ซึไงการยืนดยการบริหารกายภาวนาดຌวยทายืนนัๅน เม
จํากัดทຌวงทา฿ด โ หากตทุกขณะทีไรางกายนัไงปนวลานานกใ฿หຌปลีไยนทาดຌวยการยืนบຌาง ดินบຌาง 
ลຌวจึงกลับมานัไงสลับเปมาชนนีๅ 
  (๎) บริหารกายภาวนาดຌวยรูปบบกิจกรรมของหนวยงาน (Workout time) 
  ฿ชຌการบริหารกายตามรูปบบกายภาวนาระหวางการทํางาน ตพัฒนาขึๅนดຌวยการบง
ชวงวลาปนชวง โ (workout time) ระหวางชัไวมงของการทํางาน อาจมีหຌองหรือพืๅนทีไจัดฉพาะ
สาํหรับการทํากิจกรรม ดຌวยการปฏิบัติตามรูปบบชน การกําหนดวลา฿น ๎ ์ นาทดีຌวยกายภาวนา
บบดิน ํ์ นาที การลุกนัไงยืน ํ์ นาที พืไอยืดสຌนยืดสายดຌวยสียงนําประกอบการปฏิบัติ
กจิกรรมหรือมีผูຌนํา อาจบงเดຌออกปนสองชวงคือ ชวงสายของวัน ละชวงบายของวัน ซึไงการจัด
ชวงลาชนนีๅยังปนการสงสริมกิจกรรมการอยูรวมกัน฿นองคຏกรปนการพัฒนาศักยภาพของการอยู
รวมกัน฿นสังคมลใก ชน หนวยงาน฿นองคຏกร กอ฿หຌกิดสัมพันธຏอันดีตอกัน฿นหมูคณะ ผอนคลาย
ละลดความตึงครียดจากการทํางานเดຌปนอยางดี 
ประยชนຏทีไเดຌจากการกายภาวนา 
 ประยชนຏทีไเดຌจากกายภาวนาดยตรงเดຌสติทีไเดຌจากการอาศัยกายปนอารมณຏ฿หຌกิดสติ
สมาธิ พรຌอมรับกับสถานการณຏ฿นการทํางานทุกขณะดຌวยจิต฿จละอารมณຏทีไปนสุขประยชนຏรองคือ 
สขุภาพกายของบุคลกรทีไเดຌรับการฝຄกฝนพัฒนา สมือนการออกกําลังกายทีไเดຌรับการพัฒนาจิต฿จ
ละอารมณຏเปพรຌอมกันอีกทัๅงยังสงผลตอการอยูรวมกันบบสังคมของการทํางานคือความสามคัคี฿น
หมูคณะ กิดทัศนะคติทีไดีมีความสุขตอการทํางาน การดํานินชีวิตภาย฿ตຌหนวยงานหรือองคຏกร 
พราะความกຌาวหนຌาขององคຏกรตຌองริไมจากบุคลากรทีไมีคุณภาพ ปຑจจุบันมีหลากหลายองคຏกร฿หญ 
โ ฿หຌความสําคัญกับรืไองนีๅอาทิชน องคຏกร฿หญ โ อยางกูกิๅล (Google.Inc) ทีไพัฒนาพนักงานดຌวย
การจริญสติดยการฝຄก฿หຌมีสติจดจอกับปຑจจุบัน฿หຌเดຌ (Attention) ทํา฿หຌกิดความผอนคลาย เม
ครียด ซึไงจะปนพืๅนฐานสําคัญ ทํา฿หຌสามารถพัฒนาเดຌ ฝຄก฿หຌมีสติ฿นการมองหในอารมณຏ฿น฿จ
ตนอง (Self- Awareness) รูຌเดຌทันอารมณຏตัวองปนการพัฒนาอีคิว ละสามารถควบคุมอารมณຏ
เดຌดี มีมนุษยຏสัมพันธຏทีไดี มีความสุข฿นการทํางาน สามารถคิดสรຌางนวัตกรรม฿หม โ เดຌ  ละฝຄก฿หຌ
จຌาหนຌาทีไของบริษัทมีอปุนิสัยการปนคนมีมตตากรุณา รูຌจกัหใน฿จผูຌอืไน มีจติอาสาชวยหลือผูຌอืไนํ์  
 นอกจากนีๅยังคงเดຌรับความสน฿จ฿นการศึกษาวิจัย฿นหลายประทศถึงรืไองการฝຄกฝนทาํ
สมาธิขຌามาชวย฿นการทํางานตาง โ ผลของสมาธิตอความสามารถทางสมองของ Lavalleํํ พบวา 

                                                             

 ํ์ นพ.พทยຏพงษຏ วรพงศຏพิชษฐ.  "Google Search Engine ยักษຏ฿หญของสหรัฐฯ ฿ชຌการจริญ
สติคຌนหาตัวอง". (ออนเลนຏ). หลงทีไมา http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=
๕๑๓์์์์์๒ํ๏๏๓  [ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒์]. 
 ํํ Lavallee CF, Koren SA, Persinger MA. A quantitative electroencephalographic 
study of meditation and binaural beat entrainment. J Altern Complement Med. ๎์ํํ; ํ๓(๐): 
๏๑ํ-๑. doi: ํ์.ํ์๔๕/acm.๎์์๕.์๒๕ํ. 
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ปริมาณคลืไนเฟฟງาสมอง มีความสัมพันธຏกับระยะวลา฿นการฝຄกสมาธิ ดยพบวา ผูຌฝຄกสมาธิ฿หม เม
สามารถ ปลอยคลืไนเฟฟງาสมองทีไมีคลืไนความถีไตไํา เดຌ ขณะทีไมีสิไงรຌามากระตุຌน ตกตางกับผูຌฝຄก
สมาธิทีไมีประสบการณຏมากกวา จะพัฒนาความสามารถสมอง฿หຌทนตอสิไงรຌาทีไมากระตุຌนเดຌ ดย
ปลอยคลืไนเฟฟງาสมองคลืไนความถีไตไําออกมาเดຌดีกวา ชนดียวกับงานวิจัยของ Gibbelํ๎ พบวา 
รูปบบการฝຄกสมาธิทีไตางกันเมมีผลตอการลดระดับความครียด ตพบวา ระยะวลาปนตัวปร 
สาํคัญทีไมีผลตอการพัฒนาจิตวิทยา ละจิตวิญญาณํ๏ ซึไงปนประยชนຏขัๅนการดํานินชีวิต ละปน
ประยชนຏอยางยิไงตอตัวบุคคลอีกดຌวยประยชนຏของการคลืไอนเหวรางกาย การออกกําลังกาย ลด
อัตราสีไยงตอการสียชีวิตกอนวัยอันควรลดอัตราสีไยงตอการกิดละการสียชีวิตจากรคหลอด
ลือดหัว฿จลดอัตราสีไยงตอการกิดภาวะความดันลหิตสูง ละ ชวยควบคุมความดันลหิตสูงเดຌลด
อตัราสีไยงตอการกิดภาวะเขมัน฿นลือดสูง ละ ชวยควบคุมระดับเขมัน฿นลือดเดຌลดอัตราสีไยงตอ
การกิดรคมะรใง ดยฉพาะมะรใงลําเสຌ฿หญละมะรใงตຌานมลดอัตราสีไยงตอการกิด
รคบาหวานลดหรือชวยควบคุมนๅําหนักละสัดสวนเขมัน฿นรางกายชวยสริมสรຌางความขใงรง
ของระบบกลຌามนืๅอ กระดุกละขຌอละลดภาวะซึมศรຌาละวิตกกังวลํ๐ 
  ทัๅงนีๅบุคลากรทีไทําหนຌาทีไการงาน฿นองคຏกรถือปนทรัพยากรทีไมีกลเกสําคัญเมพຌการ
บริหารงานดຌานอืไน นนอนวาหากราสามารถพัฒนาบุคลากรดຌวยการริไมตຌนจากการ฿หຌมาดูล
สุขภาพกาย ดຌวยกายบริหารตามนวหลักธรรมคําสอน ทากับวาราเดຌปฏิบัติหนຌาทีไละปฏิบัติธรรม
เปพรຌอมกัน หมดปຑญหารืไองขຌออຌางเมมีวลาปฏิบัติธรรมเดຌ มืไอสุขภาพกายดี สุขภาพจิตละ
อารมณຏกใยอมดีตามมาชนกัน 
บทสรุป 
  นวทางการบริหารกายของบุคลากร฿นทีไทํางานตามหลักพระพุทธศาสนาคือ การนําอา
หลักภาวนามา฿ชຌ฿นการยืน การดิน การนัไง ดຌวยวิธีการทีไปนสวนการปฏิบัติหงสติปຑฏฐาน มุงนຌน
พืไอฝຄกฝนกายทีไนืไองดຌวยสติ฿หຌปนเปกับสถานการณຏการทํางานระหวางวัน กายภาวนาชนนีๅเดຌดย
วิธีการทีไหมาะสมกับบุคลากรทีไมีภาระหนຌาทีไการงานเดຌ บงนวทางออกปน ๎ คือ การทําดຌวย
ตนองเมมีรูปบบหมัไนฝຄกฝนปฏิบัติเดຌตลอดระหวางการทํางาน฿นสถานการณຏทุกขณะ ละการ
บริหารการทีไมา฿นรูปบบกิจกรรมของหนวยงานบบ (Workout time relax) ละยังสอดคลຌอง
                                                             

  ํ๎ Gibbel MR. Comparing the efficacy of spiritual meditation, secular meditation and 
relaxation in depressed college students [Thesis]. [United States of America]: Graduate College 
of Bowling Green State University; ๎์์๔. ํ๔์ p. 
 ํ๏ ศภุวรรณ ธนุภาพรังสรรคຏ, "ผลของการ฿ชຌรูปบบการฝຄกสมาธิดยการบูรณาการสติปຑฏฐาน ๐ 
กับอสคที ํ ตอความสามารถทางสมอง ความตระหนักรูຌ฿นตนอง ละสัมฤทธิผลทางการรียนของนักศึกษา
พยาบาล", วารสารสงขลานครินทรຏ, ปทีไ ๏๒ ฉบับพิศษ (กันยายน-ธันวาคม, ๎๑๑๕) : ํ๏-๎๐ 
 ํ๐ ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล, การออกกําลังกาย฿นวัยทํางาน, (กองออกกําลังกายพืไอสุขภาพ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มปท), หนຌา ๎. 
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กับนวทางของความสุข ๔ ประการ (Happy Workplace)ํ๑ ฿นบางสวนคือ ํ. Happy Body 
(สุขภาพดี) มีสุขภาพขใงรงทัๅงกายละจิต฿จ พราะมีความชืไอวาถຌามนุษยຏ มีสุขภาพรางกายทีไ
ขใงรงกใจะมีจิต฿จทีไดี พรຌอมทีไจะรับมือกับ ปຑญหาทีไจะขຌามาเดຌปนอยางดี  ๎. Happy Heart 
(นๅํา฿จงาม) มีนๅํา฿จอืๅออาทรตอกันละกัน นืไองจากมีความวาชืไอความสุขทีไทຌจริงคือการปน
ผูຌ฿หຌ  ๏. Happy Society (สังคมดี) มคีวามรักสามัคคีอืๅอฟຕอตอชุมชนทีไตนทํางาน ละพักอาศัย มี
สงัคมละสภาพวดลຌอมทีไดี พราะชืไอวาการทีไผูຌคนมีความปนอยูทีไดีภาย฿นสังคมหรือชุมชน ยอม
ปนพืๅนฐานทีไดี ทํา฿หຌผูຌอยูอาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ตอกัน พรຌอมรวมรงรวม฿จ
ชวยกันพัฒนาชุมชน฿หຌมีชีวิตการปนอยูทีไดีขึๅน  ๐. Happy Relax (ผอนคลาย) รูຌจกัผอนคลายตอสิไง
ตางโ ฿นการดํานินชีวิต พราะชืไอวาการทีไคนทํางานหากเมรูຌจกัสรรหาการผอนคลาย฿หຌกับตนอง 
จะทํา฿หຌรางกายละจิต฿จกิดความครียด อันสงผลกระทบตอหนຌาทีไการทํางาน ๑. Happy Soul 
(ทางสงบ) มีความศรัทธา฿นศาสนาละมีศีลธรรม฿นการดํานินชีวิต พราะชืไอวา หลัก ธรรมคําสอน
ของศาสนา ปนสิไงทีไจะชวยการดํานินชีวิตของทุกคน฿หຌดํานินเป฿นสຌนทางทีไดีเดຌ ทํา฿หຌทุกคนมีสติ 
มีสมาธิ฿นการทํางาน สามารถรับมือกับปຑญหาทีไขຌามาเดຌ ยึดหลักสนับสนุน฿หຌปนคนดี คิดดี ทําดี 
ละมีความศรัทธา฿นคุณงามความดีทัๅงปวง  
  กายภาวนาทีไเดຌรับการบริหารมาอยางดีลຌวจะสงผลออกมาทัๅงสุขภาพกายละ
สุขภาพจิตของผูຌปฏิบัติ ถือเดຌวาปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏทีไมี฿นองคຏกรนัๅน  โ อยางมี
ประสิทธิภาพ นนอนวาหากมีการนําเป฿ชຌกับหนวยงานหรือองคຏกร อาจมีความตกตางบຌางดຌวย
ปຑจจัย฿นรอบดຌาน ชน สภาพวดลຌอม รูปบบของการทํางาน วัฒนาธรรมองคຏกร รวมทัๅงผูຌบริหาร 
อาจมีความตกตางกัน ทัๅงนีๅหากมีความตกตางกันชนนีๅลຌว กใตຌองพิจารณาปนปຑจจกกรณี ปน
กระบวนทัศนຏของตละบุคคลทีไจะมีความสามารถนําเปประยุกตຏ฿ชຌ฿หຌขຌากับหนຌาทีไการงานทีไทํา 
ถึงมຌจะมีความตกตางกันดຌวยปຑจจัย฿ดปຑจจัยหนึไงกใตาม ตผลลัพธຏทีไเดຌสูงสุดกใปนเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ละสงสริมการ฿ชຌสติพืไอชวย฿หຌจิตสงบละปนสมาธิ  จะเดຌทํากําเรยิไงกวาดิมนัๅน จะเม
ชวย฿หຌราพบกับความสงบยในละผอนคลายอยางทຌจริง  กลับทํา฿หຌรากหงຌาของความทุกขຏละ
ความครียดมัไนคงขใงรงขึๅนพราะปนการสงสริมกิลสตัณหา฿หຌมากขึๅน  การจริญสติทีไทຌเม
พียงบรรทาความฟุງงซานทานัๅนหากยังชวย฿หຌราหในความจริงวา  ความสุขทีไทຌมิเดຌอยูทีไงินทอง 
ชืไอสียง ละความสํารใจหากอยูทีไ฿จซึไงสงบจากกิลส  ตัณหาบาบาง  เมคับคบพราะความหใน
กตัว  มຌจะทํางานตใมทีไตกใมิเดຌมุงหมายอาชนะผูຌอืไนหรือตักตวง฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะมาก
เดຌ   ทนทีไจะอาขຌาตัวสติชวยปຂด฿จ฿หຌกวຌาง มีมตตากืๅอกูลผูຌอืไน ซึไงยิไงทํากใยิไงชวย฿หຌ฿จสงบยในจะ
วาเปลຌวสัมมาสติดังกลาวจะกิดขึๅนเดຌ ยอมอาศัยกุศลธรรมอืไน โ ปนตัวรองรับสนับสนุนชน 
ความหในชอบ การคิดชอบ การพูดชอบ การกระทําชอบ(คือ มีศีล ) ละการลีๅยงชีพชอบ ปนตຌน

                                                             

 ํ๑ สํานักสุขภาวะองคຏกร. "คูมือความสุข 8 ประการ฿นทีไทํางาน HAPPY WORK PLACE". 
(ออนเลนຏ). หลงทีไมา http://www.thaihealth.or.th/Content/20757-คูมือความสุข8ประการ฿นทีไทํางาน [ํ๒ 
พฤษภาคม ๎๑๒์]. 
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ดังนัๅนการรักษากาย วาจา ฿จ฿หຌดีงาม จึงปนสิไงทีไขาดเมเดຌสําหรับการจริญสติดຌวยพียงคนัไง฿น
หຌองสมาธิหรือดินอยางสงบบนทางจงกรม ยังเมพอ หากจําตຌองปฏิบัติตัว฿หຌถูกตຌองทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกอยางกลมกลืนกับชีวิตประจําวัน รวมทัๅง฿นการทํางานดຌวยสติจึงเม฿ชคทคนิคการฝຄกจิต
ทานัๅน ตสัมพันธຏกับลกทัศนຏละการดํานินชีวิตทัๅงหมดดຌวยหากยกการจริญสติออกมาจากการ
ดํานินชีวิต หรืออามา฿ชຌฉพาะรืไองฉพาะกิจมันกใอาจกลายปนมิจฉาสติเดຌ  พราะอยาลืมวา
มຌตจรหรือขมยกใตຌอง฿ชຌสติ฿นการประกอบมิจฉาชีพชนกันตสติอยางนัๅนยอมปนอืไนเปเมเดຌ 
นอกจากมิจฉาสติ พราะนอกจากจะปลอย฿หຌกิลสตัณหาครอบงําจิตลຌวยังถูก฿ชຌปนครืไองมือทํา
ความชัไวอีกดຌวยํ๒ 

บรรณานุกรม 
ํ. ภาษาเทย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระเตรปຂฎกภาษาเทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย.กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณຏราชวิทยาลัย, ๎๑๏๕. 

 (ํ) หนังสอื: 
พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม,ครัๅงทีไ ๎๏, สํานักพิมพຏผลิธัมมຏ
 ,๎๑๑๑. 
พระธรรมปຂฏก (ป.อ.ปยุตฺต), มองอมริกา มากຌปຑญหาเทย, (กรุงทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
 ๎๑๐ํ.พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺต), พจนานุกรมุทธศาสนຏ ฉบับประมวลศัพทຏ, 
 พิมพຏครัๅงทีไ ๕, (กรุงทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒. 
พระพรหม คุณาภรณຏ  (ป .อ .ปยุ ตฺ ต ) ,หลักมบทของการ พัฒนาตน , พิมพຏ ครัๅ ง ทีไ ํ๑ , 
 (กรุงทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒. 

 (๎) วารสาร: 
ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรคຏ, "ผลของการ฿ชຌรปูบบการฝຄกสมาธิดยการบูรณาการสติปຑฏฐาน ๐ กับ
 อสคที ํ ตอความสามารถทางสมอง ความตระหนักรูຌ฿นตนอง ละสัมฤทธิผลทางการ
 รียนของนักศึกษาพยาบาล", วารสารสงขลานครินทรຏ, ปทีไ ๏๒ ฉบับพิศษ (กันยายน-
 ธันวาคม, ๎๑๑๕. 
ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล, "การออกกําลังกาย฿นวัยทํางาน", วารสารกองออกกําลังกายพืไอ
 สุขภาพ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มปท. 
  (๏) สืไออิลใกทรอนิกสຏ/วปเซตຏ: 

                                                             
ํ๒พระเพศาล วิสาล. สติทีไถกูมองขຌาม. (ออนเลนຏ). หลงทีไมา : http://happinessisthailand.com 

[๎๐ มษายน ๎๑๒์] 
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นพ.พทยຏพงษຏ วรพงศຏพิชษฐ.  Google Search Engine ยักษຏ฿หญของสหรัฐฯ ฿ชຌ “การจริญ
 สติ” คຌนหาตัวอง. (ออนเลนຏ). หลงทีไมา  
 www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=๕๑๓์์์์์๒ํ๏๏๓   
พระเพศาล วิสาล. สติทีไถูกมองขຌาม. (ออนเลนຏ). หลงทีไมา : http://happinessisthailand.com  
สํานักสุขภาวะองคຏกร. "คูมือความสุข 8 ประการ฿นทีไทํางาน HAPPY WORK PLACE". 
 (ออนเลนຏ). หลงทีไมา  http://www.thaihealth.or.th/Content/20757-คูมือความสุข8
 ประการ฿นทีไทํางาน [ํ๒ พฤษภาคม ๎๑๒์].  
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Gibbel MR. Comparing the efficacy of spiritual meditation, secular meditation and 
  relaxation in depressed college students [Thesis]. [United States of  
  America]: Graduate College of Bowling Green State University; ๎ ์์๔. ํ๔์p. 
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ภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยคุประทศเทย 4.0 
วรพล วรสุวรรณรจนຏ* 

 
บทคัดยอ 

ภาวะผูຌนํา นับวามีสวนชวย฿นการทํางานพืไอ฿หຌประสบความสํารใจ ตามผนงาน กิจกรรม
หรือครงการตาง โ ตามทีไเดຌตัๅงวัตถุประสงคຏเวຌ ฿นองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรัฐบาลกลาง฿หຌ
อํานาจหรือกระจายอํานาจ฿หຌกับประชาชน฿นทຌองถิไน ยอมตຌองการผูຌนําทีไมีภาวะผูຌนําพืไอสามารถทํา
฿หຌองคຏกรมีการพัฒนาเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน  ดยฉพาะปຑจจุบันประทศเทยเดຌขຌาสูยุคประทศเทย 
4.0 ภาย฿ตຌวิสยัทัศนຏชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย หรือ มดลพัฒนาศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ดังนัๅนภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศเทย 4.0 ตຌองมี
คุณลักษณะทางความคิดละสติปຑญญาคุณลักษณะทางความสัมพันธຏกับบุคคลอืไนคุณลักษณะ
ทางการดຌานการทํางาน  คุณลักษณะสวนตัว  คุณลักษณะทางดຌานกายภาพ ละคุณลักษณะทาง
พืๅนฐานสังคม พืไอพัฒนาองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนตอเป 
คําสําคัญ : ภาวะผูຌนํา, ประทศเทย 4.0 
 

ABSTRACT 
Leadership is a contribution to the success of a project, activity or project as 

it is intended.In local government organizations, the central government empowers 
or decentralizes local people.Leadership leaders need leadership. To be able to 
make the organization develop in a better direction.In particular, Thailand has 
entered the Thailand4.0 under the vision of Thailand's economic 
development’spolicy or thegovernmenteconomic development model.Thus, the 
leadership of the local government in Thailand 4.0 must be intelligent and 
intellectual features, Relationship features with other people, Functional features, 
Private feature, Physical attributes and social basic features.To develop local 
administrative organizations. 
Keywords: Leadership, Thailand 4.0 

                                            
*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรຏ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรຏ วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
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บทนํา 
การปกครองสวนทຌองถิไนปนการปกครองทีไ฿กลຌชิดกับประชาชนมากทีไสุด ดยเดຌรับการ

ยอมรับจากหลายฝຆายวาปนการปกครองทีไขຌาถึงประชาชนมากทีไสุด ละมีวิวัฒนาการตอนืไองมา
ดยลําดับ บุคคลทีไจะขึๅนมาปนผูຌบริหารหรือผูຌนําองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน ตຌองมีภาวะผูຌนําอยาง
มาก฿นยุคของประทศเทย 4.0 รูຌจักทิศทาง฿นการบริหารงานละนําพาบุคคล฿หຌปน หตุพราะผูຌนํา
เมจาํปนตຌองรูຌทุกอยาง ทาํทุกอยาง สามารถหาคนอืไน ทีไชํานาญดຌานนัๅน โ มาชวยงานเดຌ ดังจะหใน
เดຌจากพระบรมราชวาทของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช1ทีไตรัสเวຌวา 

“…฿นบຌานมืองนัๅน มีทัๅงคนดีละคนเมดี  เมมี฿ครจะทํา฿หຌทกุคนปนคนดีเดຌทัๅงหมดการทํา
฿หຌบຌานมืองมีความปกติสุขรียบรຌอยจึงมิ฿ชทํา฿หຌทุกคนปนคนดี หากตอยูทีไการสงสริมคนดี ฿หຌ
คนดีเดຌปกครองบຌานมืองละควบคุมคนเมดีเม฿หຌมีอํานาจ เมทาํความดือดรຌอนวุนวายเดຌ…” 

ดังนัๅนภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศเทย 4.0 จึงปนสิไงทีไมีความ
จาํปนอยางยิไงทีไผูຌทีไจะปนผูຌบริหารหรือผูຌนําทุกคนสมควรยืดถือปฏิบัติปนนวทาง฿นการบริหาร
ละการทํางาน พืไอดํานินตามวิสัยทัศนຏชิงนยบายประทศเทย 4.0 ตอเป 
 
ความหมายของภาวะผูຌนํา 

ภาวะผูຌนํา จัดเดຌวาปนเดຌทัๅงศาสตรຏละศิลปຊ ฿นการทีไสามารถทํา฿หຌผูຌอืไนกระทําตามพืไอ฿หຌ
วัตถุประสงคຏทีไตัๅงเวຌปนสําคัญ ดยมีผูຌ฿หຌความหมายเวຌอยางกวຌางขวาง ผูຌขียนขอยกมาอธิบายพอ
สังขป กลาวคือ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ.ปยุตต)2 เดຌ฿หຌความหมายของเวຌวา ภาวะผูຌนํา คือ 
คุณสมบัติ ชน สติปຑญญา ความดีงาม ความรูຌความสามารถของบุคคล ทีไชักนํา฿หຌคนทัๅงหลายมา
ประสานกันละพากันเปสูจุดหมายทีไดีงาม สวนสมคิด จาตุศรีพิทกัษຏ3 กลาววา ภาวะผูຌนําครอบคลุม
฿นมิติทีไกวຌางขวางละหลากหลายกวารืไองความกลຌาหาญ ความสามารถ฿นการนຌมนຌาวจูง฿จ ละ
จงัหวะวลา฿นการตัดสิน฿จ ขณะดียวกันนิตยຏ สัมมาพันธຏ4เดຌ฿หຌความหมายภาวะผูຌนําวา คือ พลัง
ชนิดหนึไงสามารถสงรงกระทําอันกอ฿หຌกิดการขับคลืไอนของกลุมคนละระบบองคຏกรทีไเปสู
ปງาหมายประสงคຏชนดียวกันกับ สําหรับชสตอรຏ เอบารຏนารຏด5 (Chester I Bernard) เดຌอธิบาย
ภาวะผูຌนํา หมายถึง คุณภาพพฤติกรรมของบุคคลพืไอชีๅนําบุคคลอืไน หรือชีๅนํากิจกรรมตางโ ฿นภาระ

                                            
1พระบรมราชวาทของ พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช฿นพิธีปຂดงานชุมนุมลูกสือ

หงชาติ ครัๅงทีไ 6 ณ คายลูกสือวชิราวุธ อําภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีมืไอวันพฤหัสบดีทีไ 11 ธันวาคม 2512. 
 2พระพรหมคุณาภรณຏ(ป.อ.ปยุตต),ภาวะผูຌนําชิงพุทธ,(กรุงทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพຏ,2549),
หนຌา4. 

3สมคิด จาตุศรีพิทักษຏ, วิสัยทัศนຏขุนคลัง,พมิพຏครัๅงทีไ 2, (กรุงทพมหานคร : ผูຌจัดการ, 2544),หนຌา 77. 
 

4นิตยຏสัมมาพันธຏ,ภาวะผูຌนํา : พลังขับคลืไอนสูความปนลิศ,(กรุงทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตรຏรวมกับสํานักพิมพຏอดียนสตวຏ,2546), หนຌา31. 
 5ChaterI. Barnard,Oganization and Management,(CambridgeMassachusetts : 
HarvardUniversitypress.,1962), p.83. 
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องคຏกรสวน ซลมอลบใน (Solomal Ben)6เดຌกลาวถึงภาวะผูຌนําวา ปนคุณสมบัติของการทีไบุคคล
฿ชຌอิทธิพลกับบุคคลอืไน ละสามารถทํา฿หຌบุคคลอืไนรับฟຑงละหในดຌวยกับวัตถุประสงคຏของกลุม 
ยอมทําตามคํานะนําของขา ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกลุมดํานินการตามวัตถุประสงคຏ฿นขณะทีไ สตใอกดิลลຏ 
(Stoqdill)7กลาววา ภาวะผูຌนําปนขบวนการ฿ชຌอิทธิพลตอกลุม฿นองคຏการพืไอบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌ 

สรุปความวา ภาวะผูຌนํา หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมคุณสมบัติ ชน สติปຑญญา ความ
ดีงาม ความรูຌความสามารถของบุคคล ทีไชักนํา฿หຌคนทัๅงหลายมาประสานกันละพากันเปสูจุดหมาย
ทีไดีงาม ครอบคลุม฿นมิติทีไกวຌางขวางละหลากหลายกวารืไองความกลຌาหาญ มีความสามารถ฿นการ
นຌมนຌาวจูง฿จ ละจังหวะวลา฿นการตัดสิน฿จ พืไอชีๅนําบุคคลอืไน หรือชีๅนํากิจกรรมตางโ ผลักดัน ฿หຌ
บุคคลอืไนหรือกลุมบุคคลอืไนมีความตใม฿จละกระตือรือรຌน฿นการทําสิไงตางโ ดยมีความสํารใจของ
กลุมหรือองคຏกรปนปງาหมาย 

 
ผนภาพทีไ 1: สดงถึงการปรียบทียบภาวะผูຌนํา 

ทีไมา : https://methinee018.files.wordpress.com/2015/11/leadership_mba.jpg 
 

ลกัษณะของภาวะผูຌนํา 
 ลักษณะของภาวะผูຌนําเดຌมีผูຌศึกษา฿นหลายประดในตกตางกันออกเปทัๅง฿นดຌานกายภาพ 
บุคลิกภาพ สังคม ความรูຌความสามารถ ปนตຌน หลากหลายกันออกเป ผูຌขียนขอยกอธิบายปน
สังขป กลาวคือ ทานพระธรรมกศาจารยຏ (ประยูร ธมมจิตต)8กลาววา นักบริหารจะทําหนຌาทีไ
สํารใจลุลวงเปดຌวยดีถຌามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังทีไพระพุทธจຌาตรัสเวຌ฿นทุติยปาปณิกสูตร ดังนีๅ 
                                            

6Solomal Ben, Ledership of Youth. New York : Youth Service.T. N.Whitehead. 
Ledership in Free Society. (Cambrige : Harvard University Press, 1963). p. 45 

 7Ralphstogdill,Leadership membership and 
Organization,(psychologicalBuillentin,1950),p.4. 

8พระธรรมกศาจารยຏ (ประยูร  ธมฺมจิตฺต), พทุธวิธีการบริหาร, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,2549), หนຌา 38-39. 



{ 50 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

 1. จกัขุมา  หมายถึง มีปຑญญามองการณຏเกล ชน ถຌาปนพอคຌาหรือนักบริหารธุรกิจตຌองรูຌวา
ซืๅอสินคຌาทีไเหนเดຌราคาถูก ลຌวนําเปขายทีไเหนจึงเดຌราคาพง  ฿นสมัยนีๅตຌองรูຌวาหุຌนจะขึๅนหรือจะตก 
ถຌาปนนักบริหารทัไวเป ตຌองสามารถวางผนละฉลาด฿นการ฿ชຌคน คุณลักษณะขຌอรกนีๅตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill คือความชํานาญ฿นการ฿ชຌความคิด 
 2. วิธูร  หมายถึง จัดการธุระเดຌดีมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน  ชน พอคຌาพชรตຌองดูออก
วาปนพชรทຌหรือพชรทียม พทยຏหัวหนຌาคณะผาตัดตຌองชีไยวชาญการผาตัด คุณลักษณะทีไสอง
นีๅตรงกับคําวา Technical Skill คือ ความชํานาญดຌานทคนิค 
 3. นิสสยสัมปຑนน  หมายถึง พึไงพาอาศัยคนอืไนเดຌพราะปนคนมีมนุษยสัมพันธຏดี ชน 
พอคຌาดินทางเปคຌาขายตางมืองกใมีพืไอนพอคຌา฿นมืองนัๅน โ ฿หຌทีไพักอาศัยหรือ฿หຌกูຌยืมงิน พราะมี
ครดิตดี นักบริหารทีไดีตຌองผูก฿จคนเวຌเดຌ คุณลักษณะทีไสามนีๅสําคัญมาก "นกเมมีขน คนเมมีพืไอน 
ขึๅนสูทีไสูงเมเดຌ" ขຌอนีๅตรงกับคําวา  Human Relation Skill คือความชํานาญดຌานมนุษยຏสัมพันธຏ 
 คุณลักษณะทัๅงสามประการมีความสําคัญมากนຌอยตกตางกันนัๅนขึๅนอยูกับระดับของนัก
บริหารถຌาปนนักบริหารระดับสูงทีไตຌองรับผิดชอบ฿นการวางผนละควบคุมคนจํานวนมาก
คุณลักษณะขຌอทีไ  1 ละ 3 มีความสําคัญมาก สวนขຌอทีไ 2 มีนຌอยพราะขาสามารถ฿ชຌ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทีไมีความสามารถฉพาะดຌานเดຌสําหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทัๅง 3 ขຌอมี
ความสําคัญพอโ กัน นัไนคือ ขาตຌองมีความชํานาญฉพาะดຌานละมนุษยຏสัมพันธຏทีไดีตอพืไอน
รวมงาน 
 สวน ศิวะ ศิริสาวลักษณຏ9 สรุปคุณลักษณะภาวะผูຌนํา ดย฿ชຌกรอบนวคิดจากการปฏิรูป
ระบบราชการ ละการออกบบภาวะผูຌนํามาพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการการบริหารงาน฿นยุค฿หม ดย
มีประดในทีไนําสนอเดຌก 1) คิดสรຌางสรรคຏ (Proactive thinking) ทีไจะทํา฿หຌองคຏการจริญกຌาวหนຌา
ดยอาศัยการคิดอยางปนระบบ (Systematic thinking) 2) บริหารละพัฒนาตนอง (Self-
management and development) ตຌองมีการจัดระบียบตนองตัๅงตศีรษะ สืๅอผຌา ครืไองตง
กาย อิริยาบถการดิน นัไง ฿หຌสงางาม มีบุคลิกทีไดี พูดจาฉะฉาน ชัดถຌอยชัดคํา มีการ฿ชຌภาษากาย
อยางหมาะสม 3) ปนนักฟຑงทีไดี (A good listener) รับฟຑงผูຌอืไนรอบดຌานดยฉพาะกับ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา เม฿จคบ ตຌองปຂดกวຌางรับฟຑงพรຌอมกับคิดวิคราะหຏเปดຌวย การคิดวิคราะหຏตามจะ
ทํา฿หຌเมกิดการฟຑงปลา 4) ทํางานอยางมีทิศทาง (Sense of direction) ฿นการนําพาองคຏกรเปถึง
จดุหมายทีไกําหนดเวຌเดຌอยางเมหลงทิศ หลงทาง 5) นຌนยๅําคุณธรรม (Virtue) ความสุจริตละการ
ทํางานทีไปรง฿สทัๅง฿นทีไทํางานละกับตนอง 6) มองนอกระบบ (Out of boxes)   ดยหันมาคิด
฿หมทํา฿หม ดยทํางานบบมุงผลสัมฤทธ่ิของงานปนสําคัญ  ฿ชຌมนุษยຏสัมพันธຏ (Human relations) 
ทีไมีอยู฿นการประสานงาน 7) คิดบบชนะ-ชนะ (Win-win strategy)  การสรຌางจิตสํานึกของการ

                                            
 9ศิวะ ศิริสาวลักษณຏ, อกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการสวนภูมิภาค สาขาวิทยาการ
จดัการหนวยทีไ 10 รืไอง การวางผน การประสาน ละการควบคุม฿นการบริหารราชการสวนภูมิภาค, พิมพຏ
ครัๅงทีไ4, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช, 2551), หนຌา 199. 
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ทํางานปนทีม (team spirit) นัไนคือ การทํางานตຌองปนทีมทีไบงหนຌาทีไ฿นการทํางานละรวม
บงปຑนความสํารใจดຌวย เมวาผูຌ นําหรือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นองคຏการ ตางกใมีความสําคัญตอ
ความสํารใจ฿นองคຏการทัๅงหมด 

สําหรับBlake and Mouton10ซึไงเดຌตงตํารารืไอง The Fifth Achievement Applied 
Behavior Science ดยเดຌสรุปสาระสําคัญของผูຌนํามี 5 ลักษณะ เดຌก  

1. บบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) ผูຌนําจะมุงอาตงานปนหลัก 
(Production Oriented) สน฿จคนนຌอย มีพฤติกรรมบบผดใจการ จะปนผูຌวางผนกําหนดนว
ทางการปฏิบัติ ละออกคําสัไง฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาปฏิบัติตาม นຌนผลผลิต เมสน฿จสัมพันธภาพของ
ผูຌรวมงาน หางหินผูຌรวมงาน 

2. บบมุงคนสูง (Country Club Management) ผูຌนําจะนຌนการ฿ชຌมนุษยຏสัมพันธຏละ
นຌนความพึงพอ฿จของผูຌตาม฿นการทํางาน เมคํานึงถึงผลผลิตขององคຏการ สงสริม฿หຌทุกคนมี
ความรูຌสึกปนสวนหนึไงของครอบครัว฿หญทีไมคีวามสุข นําเปสูสภาพการณຏสิไงวดลຌอมละงานทีไนา
อยู จะมุงผลงานดยเมสรຌางความกดดันกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ดยผูຌบริหารมีความชืไอวา บุคลากรมี
ความสุข฿นการทํางาน การนิทศ฿นการทํางานควรมีพียงลใกนຌอยเมจําปนตຌองมีการควบคุม฿นการ
ทํางาน ลักษณะคลຌายการทํางาน฿นครอบครัวทีไมุงนຌนความพึงพอ฿จ ความสนุกสนาน฿นการทํางาน
ของผูຌรวมงาน  พืไอหลีกลีไยงการตอตຌานตางโ 

3. บบมุงงานตไํามุงคนตไํา (Impoverished) บบผูຌนําจะสน฿จคนละสน฿จงานนຌอยมาก 
฿ชຌความพยายามพียงลใกนຌอยพืไอ฿หຌงานดํานินเปตามทีไมุงหมาย ละคงเวຌซึไงสมาชิกภาพของ
องคຏการ ผูຌบริหารมีอํานาจ฿นตนองตไํา มกีารประสานงานกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชานຌอยพราะขาดภาวะ
ผูຌนํา ละมักจะมอบหมาย฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาทําปนสวน฿หญ  

4. บบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผูຌนําหวังผลงานทากับ
ขวัญละกําลัง฿จของผูຌปฏิบัติงาน ฿ชຌระบบราชการทีไมีกฎระบียบบบผน ผลงานเดຌจากการปฏิบติั
ตามระบียบ ดยนຌนขวัญ ความพึงพอ฿จ หลีกลีไยงการ฿ชຌกําลังละอํานาจ ยอมรับผลทีไกิดขึๅนตาม
ความคาดหวังของผูຌบริหาร มีการจัดตัๅงคณะกรรมการ฿นการทํางานหลีกลีไยงการทํางานทีไสีไยง
กินเป มีการประนีประนอม฿นการจัดการกับความขัดยຌง ผูຌรวมงานคาดหวังวาผลประยชนຏมีความ
หมาะสมกับการปฏิบัติงานทีไเดຌกระทําลงเป 

5. บบทํางานปนทีม (Team Management) ผูຌบริหาร฿หຌความสน฿จทัๅงรืไองงานละ
ขวัญกําลัง฿จผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา คือ ความตຌองการขององคຏการละความตຌองการของคนทํางานจะเม
ขัดยຌงกัน นຌนการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรยากาศ฿นการทํางานสนุก ผลสํารใจของงานกิด
จากความรูຌสึกยึดมัไนของผูຌปฏิบัติ฿นการพึไงพาอาศัยซึไงกันละกันระหวางสมาชิก สัมพันธภาพ
ระหวางผูຌบริหารกับผูຌตาม กิดจากความเวຌวาง฿จ คารพนับถือซึไงกันละกัน   
                                            
 10Blake, R.; Mouton, J., The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence, 
(Houston : Gulf Publishing Co., 1970), pp. 234-239. 
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สวน กวี วงศຏพุฒ เดຌกลาวเวຌวาคุณลักษณะของผูຌนําทีไสําคัญ ดังนีๅ 
1. บุคลิกภาพ (Personality) ซึไงติดตัวมากับตัวของบุคคลตละคน฿นสวนทีไสามารถ

ปรับปรุงกຌเข฿หຌดีเดຌ บุคลิกภาพดังกลาวคือ 
  1) ความสามารถ฿นการปรับตัวปนความสามารถทัไวเปของบุคคล 
  2) ความตຌองการทีไจะนําซึไงอาจจะปนความสามารถ฿นสวนลึกโ มองเมหในชัดต
กใสามารถคຌนควຌาเดຌ 
  3) ความมัไนคงทางอารมณຏ ซึไงตละคนจะมีนิสัยทางดຌานความคงทีไของอารมณຏ
การควบคุมอารมณຏเดຌมากนຌอยพียง฿ด 
  4) ความปนตัวของตัวอง มีอํานาจ฿นการตัดสิน฿จตางโ ตามสภาพสังคมละ
วัฒนธรรม 
  5) ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของตละบุคคลทีไจะพยายามฟຑน
ฝຆาอุปสรรคนานาประการ 
  6) ความคิดสรຌางสรรคຏถือปนพรสวรรคຏอยางหนึไงทีไมีความสน฿จ฿นรืไอง฿ดรืไอง
หนึไงดยฉพาะลຌวคิดออกมาปนรูปธรรม 
  7) ความทะยอทะยานปนธรรมชาติของมนุษยຏทีไตຌองการความสะดวก สบาย
฿หมโ กิดขึๅนตลอดวลา หากทุกคนเดຌ฿ชຌความคิดดังกลาวอยูตลอดวลา พราะการคิดตละคนนัๅน
ยอมตกตางกันออกเป 

2. ความรูຌ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนรานีๅธรรมชาติสรຌางมาพืไอ฿ชຌ
สติปຑญญา฿หຌกิดประยชนຏตอสวนรวม ความรูຌความสามารถจะหในเดຌจาก 
  1) ชาวຏปຑญญา คนทุกคนมีสติปຑญญา ความฉลียวฉลาดตกตางกันเปอาจจะดຌวย
สาหตุหลายโ ประการ ทัๅงรืไองพันธุกรรม สภาพวดลຌอม การขงขัน การฝຄกฝนตนอง฿หຌปนผูຌทีไ
สน฿จ฿นการศึกษาลารียน 
  2) ความมนยํา฿นการตัดสิน฿จ พราะตຌองทําการตัดสิน฿จอยูตลอดวลา฿นการ
ทํางาน การดํารงชีวิต การตัดสิน฿จทีไมนยําจึงตຌองอาศัยประสบการณຏ 
  3) ระดับความรูຌ ทุกคนสามารถศึกษาลารียนเดຌเมทากัน พราะสมองตละคน
เมสามารถรับอะเรเดຌอยางตใมทีไ คือมีการจุความจําเวຌทากันกใจริง ตการับรูຌ การถายทอดอาจจะมี
บางสิไงบางอยางตกตางออกเป ดังนัๅน จึงวัดระดับความรูຌเดຌจากการศึกษา฿นระดับทีไสูงโขึๅนเปของ
ตละคน 

3. คุณลักษณะดຌานสังคม (Social Skill) การขຌาสังคมปนของคนทุกคน พราะคนราเม
สามารถอยูคนดียว฿นลกเดຌ การขຌาสังคมของคนตละระดับตຌองมีพิธีรตีองตกตางกันออกเปตาม
สภาพการณຏละหตุการณຏนัๅนโ คุณลักษณะดຌานสังคมม ีดังนีๅ 
  1) การรูຌจักประนีประนอม การทีไบุคคลทํางานรวมกับคนอืไนผลประยชนຏปนรืไอง
ทีไมีความสําคัญเมนຌอย ดຌวยหตุนีๅจึงตຌองการคนทีไจะมาประสานผลประยชนຏหรือปนคนทีไคอย
ประนีประนอม฿หຌทุกคนทีไรวมงานกิดความพอ฿จ 
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  2) ความสามารถ฿นการบริหาร งานบริหารปนการ฿ชຌศิลปຊ ซึไงตละคนเมสามารถ
฿ชຌเดຌทัดทียมกัน ดຌวยขຌอจาํกัดตางโ การศึกษาลารียนกใจะปนสวนประกอบ฿นการบริหารเดຌบຌาง
ชนกัน 
  3) ความรวมมือ ถือปนรืไองสําคัญมาก฿นการปนผูຌนํา พราะผูຌนําจะตຌองปนผูຌทีไ
สามารถชักจูง฿หຌผูຌรวมงาน ตัๅง฿จทํางานหรือทําตามทีไผูຌนําตຌองการดຌวยความตใม฿จ 
  4) ความปนทีไนิยมชมชอบ ราคงจะคยขຌาเป฿นงานลีๅยงละพบคนผูຌหนึไงซึไงจาก
สีหนຌาทาทาง ปนบุคคลทีไรามองวบดียวกิดความรูຌสึกอยากรูຌจัก อยากทักทาย มีความลืไอม฿ส
ศรัทธายิไงมืไอหในขาพูดจาดຌวยลຌวกิดความนิยมชมชอบตามมา 
  5) ความปนนักการทูต การทีไบุคคลจะปนนักการทูตทีไดีนัๅนตຌองอาศัยปฏิภาณเหว
พริบมากมาย พราะตຌองอา฿จขามา฿ส฿จรา ตຌองนຌมนຌาวรืไอง฿หญโ ทีไกิดขึๅนกຌปຑญหา฿หຌ
กลายปนรืไองลใกตຌอง฿ชຌความสามารถหลายโ ดຌานประกอบกัน ซึไงเม฿ชการพูดปนพียงอยางดียว 

4. คุณลักษณะดຌานกายภาพ (Physical Characteristic) ถือปนรืไองทีไติดตัวมาอยางหใน
เดຌชัด ซึไงสิไงหลานีๅอาจสามารถกຌเข ปรับปรุงดຌวยการ฿หຌอาหาร หรือรับประทานอาหารทีไถูก
สุขลักษณะ รวมทัๅงการออกกําลังกายทีไหมาะสมดຌวย คุณลักษณะดຌานกายภาพ มีดังนีๅ 
  1) สวนสูง ถึงมຌทุกคนเมสามารถจะสูงทัดทียมกัน ตกใปนทีไประจักษຏวาการ
รบัประทานอาหารทีไถูกตຌองตามหลักภชนาการนีๅ มีสวนทํา฿หຌคนราสูงเดຌ เมพียงพราะพันธุกรรม
พียงอยางดียว 
  2) นๅําหนัก การควบคุมนๅําหนักจะหในเดຌชัดจนจากนักมวย พราะการควบคุม 
ตางโ ยอมกิดผลตามทีไราตຌองการ หรือปนเปตามปງาหมายระหวางบุคคล มีนักจิตวิทยาเดຌทาํการ
ทดสอบรืไองนๅําหนักกับการปนภาวะผูຌนําหมือนกัน ตเมมีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญ 
  3) การฝຄกฝน นับปนสิไงสําคัญอยางมาก฿นการดํารงชีวิต การทีไรางกายของคนรา
เดຌรบัการออกกําลังกาย การฝຄกฝน฿หຌ฿ชຌความคิด การ฿ชຌสมอง การนัไงสมาธิ ลຌวนลຌว 
ตมีสวนทํา฿หຌจิต฿จยือกยใน สามารถพัฒนาตนองเปสูความปนผูຌนําเดຌ฿นทีไสดุ 
  4) ความสมบูรณຏของรางกาย การรักษาตน฿หຌพຌนจากรคภัยถือปนลาภอัน
ประสริฐตามหลักของพระพุทธศาสนา ดังนัๅน ความสมบูรณຏตຌองมีสวนประกอบดຌานอืไนดຌวยชน 
การรักษาความอบอุนของรางกาย การพักผอนทีไพียงพอ การออกกําลังกายอยางสมไําสมอปนตຌน
 กลาวดยสรุป ลักษณะของภาวะผูຌนําประกอบดຌวย 2 สวน ฿หญ โ 1) ลักษณะอันปน
ภาย฿น ชน วิสยัทัศนຏ ความรูຌความสามารถ การตัดสิน฿จ  2) ลักษณะภายนอก ชน ลักษณะทาง
กายภาพ บุคลิกภาพ ซึไงทัๅง 2 สวนปนองคຏประกอบทีไสําคัญ฿นการทํา฿หຌกิดภาวะผูຌนํา฿นรูปบบ
ตาง โ 
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ความหมายของการปกครองสวนทຌองถิไน 
 องคຏกรปกครองทຌองถิไนปนหนวยงานสําคัญของรัฐบาล฿นการปกครอง ละการ฿หຌบริการ
ประชาชน ซึไงกวิทยຏ  พวงงาม11 กลาววา ปนการปกครองทีไรัฐบาลกลาง฿หຌอํานาจหรือกระจาย
อํานาจเป฿หຌหนวยการปกครองทຌองถิไนพืไอปຂดอกาส฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌมีอํานาจ฿นการ
ปกครองรวมกันทัๅงหมดหรือพียงบางสวน฿นการบริหารทຌองถิไนตามหลักการทีไวาถຌาอํานาจการ
ปกครองมาจากประชาชน฿นทຌองถิไนลຌวรัฐบาลของทຌองถิไนกใยอมปนรัฐบาลของประชาชนดย
ประชาชนละพืไอประชาชนดยมีอาณาขตนนอนมีประชากรตามหลักทีไกําหนดเวຌมีอํานาจการ
ปกครองตนองมีการบริหารการคลังของตนองละมีสภาทຌองถิไนทีไสมาชิกเดຌรับการลือกตัๅงจาก
ประชาชนมีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการประชาชน฿นขตพืๅนทีไหนึไงพืๅนทีไ฿ดดยฉพาะ
ละหนวยการปกครองดังกลาวนีๅจัดตัๅงละจะอยู฿นความดูลของรัฐบาลกลางดยมีการลือกตัๅงดย
อิสระพืไอลือกผูຌทีไมีหนຌาทีไบริหารการปกครองทຌองถิไนมีอํานาจอิสระพรຌอมความรับผิดชอบซึไงตน
สามารถทีไจะ฿ชຌเดຌดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาคต
ทัๅงนีๅหนวยการปกครองทຌองถิไนยังตຌองอยูภาย฿ตຌบทบังคับวาดຌวยอํานาจสูงสุดของประทศมีอํานาจ
การปกครองตนอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ละตຌองมีองคຏกรทีไจาํปน฿น
การปกครอง (Necessary Organization) พืไอปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌสมความมุงหมายของการปกครอง
ทຌองถิไนนัๅนโซึไงสามารถสรุปหลักการปกครองทຌองถิไนเดຌ฿นสาระสําคัญดังนีๅ 
 1. การปกครองชุมชนหนึไงซึไงชุมชนหลานัๅนอาจมีความตกตางกัน฿นดຌานความจริญ
จาํนวนประชากรหรือขนาดของพืๅนทีไชนหนวยการปกครองทຌองถิไนของเทยจัดปนกรุงทพมหานคร
ทศบาลสุขาภิบาลองคຏการบริหารสวนจังหวัดองคຏการบริหารสวนตําบลละมืองพัทยาตามหตุผล
ดังกลาว 
 2. หนวยการปกครองทຌองถิไนจะตຌองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม
ความหมาะสมกลาวคืออํานาจของหนวยการปกครองทຌองถิไนจะตຌองมีขอบขตพอควรพืไอ฿หຌกิด
ประยชนຏตอการปฏิบัติหนຌาทีไของหนวยการปกครองทຌองถิไนอยางทຌจริงหากมีอํานาจมากกินเปเม
มีขอบขตหนวยการปกครองทຌองถิไนนัๅนจะกลายสภาพปนรัฐอธิปเตยองปนผลสียตอความมัไนคง
ของรัฐบาลอํานาจของทຌองถิไนนีๅมีขอบขตทีไตกตางกันออกเปตามลักษณะความจริญละ
ความสามารถของประชาชน฿นทຌองถิไนปนสําคัญรวมทัๅงนยบายของรัฐบาล฿นการพิจารณาการ
กระจายอํานาจ฿หຌหนวยการปกครองทຌองถิไนระดับ฿ดจึงจะหมาะสม 

3. หนวยการปกครองทຌองถิไนจะตຌองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ทีไจะดํานินการ
ปกครองตนองสิทธิตามกฎหมายบงเดຌปน2ประภทคือ 

                                            
  11กวิทยຏ พวงงาม,การปกครองทຌองถิไนเทย หลักการละมิติ฿หม, พิมพຏครัๅงทีไ 7, (กรุงทพมหานคร 
: รงพิมพຏวิญຐชูน,2552), หนຌา 28. 
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  1) หนวยการปกครองทຌองถิไนมีสิทธิทีไจะตรากฎหมายหรือระบียบขຌอบังคับตางโ
ขององคຏการปกครองทຌองถิไนพืไอประยชนຏ฿นการบริหารตามหนຌาทีไละพืไอ฿ชຌบังคับประชาชน฿น
ทຌองถิไนนัๅนโชนทศบัญญัติขຌอบังคับสุขาภิบาลปนตຌน 
  2) สิทธิทีไปนหลัก฿นการดํานินการบริหารทຌองถิไนคืออํานาจ฿นการกําหนด
งบประมาณพืไอบริหารกิจการตามอํานาจหนຌาทีไของหนวยการปกครองทຌองถิไนนัๅนโ 
 4. มีองคຏการทีไจําปน฿นการบริหารละการปกครองตนององคຏการทีไจาํปนของทຌองถิไนจัด
บงปนสองฝຆายคือองคຏการฝຆายบริหารละองคຏการฝຆายนิติบัญญัติชนการปกครองทຌองถิไนบบ
ทศบาลจะมีคณะทศมนตรีปนฝຆายบริหารละสภาทศบาลปนฝຆายนิติบัญญัติหรือ฿นบบมหา
นครคือกรุงทพมหานครจะมีผูຌวาราชการกรุงทพมหานครปนฝຆายบริหารสภากรุงทพมหานครจะ
ปนฝຆายนิติบัญญัติปนตຌน 
 5.ประชาชน฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการปกครองทຌองถิไนจากนวความคิดวาดຌวยการ
ปกครองทຌองถิไนทานัๅนทีไจะรูຌปຑญหาละวิธีการกຌเขของตนองอยางทຌจริงหนวยการปกครอง
ทຌองถิไนจึงจําปนตຌองมีคน฿นทຌองถิไนมาบริหารงานพืไอ฿หຌสมจตนารมณຏละความตຌองการของชุมชน
ละอยูภาย฿ตຌการควบคุมของประชาชน฿นทຌองถิไนนอกจากนัๅนยังปนการฝຄก฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไน
ขຌา฿จ฿นระบบละกลเกของประชาธิปเตยอยางทຌจริงอีกดຌวย 
 
ประทศเทย 4.0 

“เทยลนดຏ 4.0”  ปนวิสัยทัศนຏชิงนยบายการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทย หรือ 
มดลพัฒนาศรษฐกิจของรัฐบาล ภาย฿ตຌการนําของพลอกประยุทธຏ จันทรຏอชา นายกรัฐมนตรี
ละหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) ทีไขຌามาบริหารประทศบนวิสัยทัศนຏทีไ วา “มัไนคง 
มัไงคัไง ละยัไงยืน” ทีไมีภารกิจสําคัญ฿นการขับคลืไอนปฏิรูปประทศดຌานตาง โ พืไอปรับกຌ จดัระบบ 
ปรับทิศทาง ละสรຌางหนทางพัฒนาประทศ฿หຌจริญ สามารถรับมือกับอกาสละภัยคุกคามบบ
฿หม โทีไปลีไยนปลงอยางรใว รุนรง฿นศตวรรษทีไ 21 เดຌพืไอ฿หຌขຌา฿จ “ประทศเทย 4.0”  ขอเล
รียงพืไอ฿หຌหในภาพ คือ ประทศเทย฿นอดีตทีไผานมามีการพัฒนาดຌานศรษฐกิจปนเปอยาง
ตอนืไองตัๅงต ยุครก ขอรียกวา “ประทศเทย 1.0” นຌนการกษตรปนหลัก ชน ผลิตละขาย 
พืชเร พืชสวน หมู หมา กา เก ปนตຌน ยุคสอง ขอรียกวา “ประทศเทย 2.0” นຌนอุตสาหกรรมต
ปนอุตสาหกรรมบา ชน การผลิตละขายรองทຌา  ครืไองหนัง ครืไองดืไม  ครืไองประดับ ครืไอง
ขียน กระปຉา ครืไองนุงหม ปนตຌน ละปຑจจุบัน จัดอยู฿นยุคทีไสาม ขอรียกวา ”ประทศเทย 3.0”  
ปนอุตสาหกรรมหนักละการสงออก ชน การผลิตละขาย สงออกหลใกกลຌา รถยนตຏ กลัไนนๅํามัน 
ยกกຍาซธรรมชาติ ปูนซีมนตຏ ปนตຌน ต เทย฿นยุค 1.0  2.0 ละ 3.0 รายเดຌประทศยังอยู฿น
ระดับปานกลาง อยูอยางนีๅเมเดຌ ตຌองรีบพัฒนาศรษฐกิจสรຌางประทศ จึงปนหตุ฿หຌนําเปสูยุคทีไสีไ 
฿หຌรหัส฿หมวา “ประทศเทย 4.0” ฿หຌปนศรษฐกิจ฿หม (New Engines of Growth) มีรายเดຌสูง 
ดยวางปງาหมาย฿หຌกิดภาย฿น 5-6 ปนีๅ  คลຌาย โ กับการวางภาพอนาคตทางศรษฐกิจทีไชัดจนของ
ประทศทีไพฒันา ชน สหรัฐอมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  
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อินดีย “Made in India” หรือ ประทศกาหลี฿ตຌทีไวางมดลศรษฐกิจ฿นชืไอ “Creative 
Economy”12 

 
 

ผนภาพทีไ 2: สดงถึงมดลประทศเทย 4.0 
ทีไมา : http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 

 
ลกัษณะของประทศเทย 4.0 

“ประทศเทย 4.0” ปนความมุงมัไนของรัฐบาล ทีไตຌองการปรับปลีไยนครงสรຌางศรษฐกิจ 
เปสู “Value–Based Economy” หรือ “ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม”  ดยมีฐานคิดหลัก 
คือ ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา “ภคภัณฑຏ” เปสูสินคຌาชิง “นวัตกรรม”ปลีไยนจากการขับคลืไอน
ประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรคຏ ละนวัตกรรม  
ละปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน 

ดังนัๅน “ประทศเทย 4.0” จึงควรมีการปลีไยนวิธีการทําทีไมีลักษณะสําคัญ คือ ปลีไยนจาก
การกษตรบบดัๅงดิม฿นปຑจจุบัน เปสูการกษตรสมัย฿หม ทีไนຌนการบริหารจัดการละทคนลยี 
(Smart Farming) ดยกษตรกรตຌองรไํารวยขึๅน ละปนกษตรกรบบปนผูຌประกอบการ 
(Entrepreneur) ปลีไยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ทีไมีอยูละรัฐตຌอง฿หຌความชวยหลือ
อยูตลอดวลา เปสูการปน Smart Enterprises ละ Startups บริษัทกิด฿หมทีไมีศักยภาพสูง 
ปลีไยนจาก Traditional Services ซึไงมีการสรຌางมูลคาคอนขຌางตไํา เปสู High Value Services 
ละปลีไยนจากรงงานทักษะตไําเปสูรงงานทีไมคีวามรูຌ ความชีไยวชาญ ละทักษะสูง13 
                                            

12บวร ทศารินทรຏ, ประทศเทย 4.0 มดลศรษฐกิจ฿หม,[ออนเลนຏ],หลงทีไมา : 
http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223[20 ก.พ. 2560]. 

13รืไองดียวกัน. 
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ประทศเทย 4.0 จะพัฒนารืไอง฿ดบຌาง? 
พืไอ฿หຌกิดผลจริงประทศเทยตຌองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรຌางสรรคຏ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา ลຌวตอยอด฿นกลุมทคนลยีละอุตสาหกรรม
ปງาหมาย ดังนีๅ 

1. กลุมอาหาร กษตร ละทคนลยีชีวภาพ ชน สรຌางสຌนทางธุรกิจ฿หม (New 
Startups) ดຌานทคนลยีการกษตร  ทคนลยีอาหาร ปนตຌน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ ละทคนลยีทางการพทยຏ ชน พัฒนาทคนลยีสุขภาพ  
ทคนลยีการพทยຏ สปา ปนตຌน 

3. กลุมครืไองมือ อุปกรณຏอัจฉริยะ หุนยนตຏ ละระบบครืไองกลทีไ฿ชຌระบบอิลใกทรอนิกสຏ
ควบคุม ชน ทคนลยีหุนยนตຏ ปนตຌน 

4. กลุมดิจิตอล ทคนลยีอินตอรຏนใตทีไชืไอมตอละบังคับอุปกรณຏตางโ ปຑญญาประดิษฐຏ
ละทคนลยีสมองกลฝຑงตัว ชน ทคนลยีดຌานการงิน อุปกรณຏชืไอมตอออนเลนຏดยเมตຌอง฿ชຌคน 
ทคนลยีการศึกษา อี–มารຏกใตพลส อี–คอมมิรຏซ ปนตຌน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ วัฒนธรรม ละบริการทีไมีมูลคาสูง  ชน ทคนลยีการ
ออกบบ ธุรกิจเลฟຊสเตลຏ  ทคนลยีการทองทีไยว การพิไมประสิทธิภาพการบริการ  ปนตຌน14 

 

 
 

ผนภาพทีไ 3: สดงถึงนวคิดการสรຌางนวัตกรรมทีไอืๅอตอกัน 
ทีไมา : http://drdancando.com/ประทศเทย-4-0/ 

 
ประทศเทย 4.0 จะพัฒนาอยางเร? 

การพัฒนาประทศภาย฿ตຌมดล “ประทศเทย 4.0” จะสํารใจ ฿ชຌนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” ปนตัวการขับคลืไอน ดยมุงนຌนการมีสวนรวมของภาคอกชน ภาคการงินการธนาคาร 
                                            

14อຌางลຌว. 
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ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยละสถาบันวิจัยตางโ รวมกันระดมความคิด 
ผนึกกําลังกันขับคลืไอน ผานครงการ  บันทึกความรวมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยตาง โ  ดยการ
ดํานินงานของ ”ประชารัฐ” กลุมตางโ อันเดຌก กลุมทีไ 1 การยกระดับนวัตกรรมละผลิตภัณฑຏ
การปรับกຌกฎหมายละกลเกภาครัฐ พัฒนาคลัสตอรຏภาคอุตสาหกรรมหงอนาคต ละการดึงดูด
การลงทุน ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน กลุมทีไ 2 การพัฒนาการกษตรสมัย฿หมละการพัฒนา
ศรษฐกิจฐานรากละประชารัฐ กลุมทีไ 3 การสงสริมการทองทีไยวละเมลຏ การสรຌางรายเดຌ ละ
การกระตุຌนการ฿ชຌจายภาครัฐ กลุมทีไ 4 การศึกษาพืๅนฐานละพัฒนาผูຌนํา (รงรียนประชารัฐ) 
รวมทัๅงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ละกลุมทีไ 5 การสงสริมการสงออกละการลงทุน฿น
ตางประทศ รวมทัๅงการสงสริมกลุม SMEs ละผูຌประกอบการ฿หม (Start Up) ซึไงตละกลุมกําลัง
วางระบบละกําหนดนวทาง฿นการขับคลืไอนนยบายอยางขຌมขຌน15 

 

 
ผนภาพทีไ 4: สดงถึงการสานพลังประชารัฐ 

ทีไมา : https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/thailand-4-0-k 
 
ภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศเทย 4.0 

ภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศเทย 4.0 ควรปนอยางเรนัๅน มืไอ
ยຌอนกลบัเปดู฿นอดีตจนถึงปຑจจุบันภาวะผูຌนําตຌองปรับตัวซึไงพอสรุปเดຌ คือ 

ประการทีไหนึไง คุณลักษณะทางความคิดละสติปຑญญา (Conceptual Characteristics) 
ซึไงหมายความวา ผูຌนําตຌองมีความฉลาดหลักหลม คิดวิคราะหຏละคาดการณຏเดຌอยางปนระบบ 
ลใงหในถึงสิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต รวมทัๅงกําหนดนวทางตอบสนองการปลีไยนปลง฿นบบมดล
การพัฒนาประทศบบ Thailand 4.0 

                                            
15อຌางลຌว. 
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ประการทีไสอง คุณลักษณะทางความสัมพันธຏกบับุคคลอืไน(InterpersonalCharacteristics) 
หมายถึง ผูຌนําตຌองมีทักษะ฿นการสืไอสาร สรຌางความสมัพันธຏอันดีกับบุคคลอืไน มีทศันคติชิงบวก ปน
ตัวอยางทีไดีกับสังคม นืไองจาก฿นยุค Thailand 4.0 นัๅน ปนยุคหงการ฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏ 
สรรคຏสรຌางนวัตกรรม วิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนาตางโ ซึไงตຌองอาศัยการ
ลกปลีไยนขຌอมูลระหวางบุคคลละระหวางองคຏการปนอยางมาก 

ประการทีไสาม คุณลักษณะทางดຌานการทํางาน (Technical Characteristics) หมายถึง 
ผูຌนําตຌองมีความรูຌ ขຌา฿จ ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน สามารถกຌปຑญหาทีไกิดขึๅน มีวิธีการ
ถายทอดละสอนงาน฿หຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา 

ประการทีไสีไ คุณลักษณะสวนตัว(Personal Characteristics) ทีไสงสริมตอการขับคลืไอน฿น
ยุค Thailand 4.0 ชน ความมัไน฿จ฿นตนอง มีความรับผิดชอบสูง/มุงมัไนตัๅง฿จ มีความรอบคอบ/
กระตือรือรຌนปนตຌน 

ประการทีไหຌา คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ซึไงตามหลักการลຌว 
หมายถึงอายุ สวนสูง พละกําลัง นๅําหนัก หงวฮຌง อยางเรกใตาม คุณลักษณะดังกลาวนีๅ ปนสวน
สนับสนุน฿นการสรຌางความนาชืไอถือของผูຌนําตละคน฿นการ฿ชຌภาวะผูຌนําตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา 
สมือนคํากลาวทีไวา "บุคลิกภาพทีไดี สงผลตอความนาชืไอถือ" 

ประการทีไหก คุณลักษณะทางพืๅนฐานสังคม (Social Background Characteristics) ชน 
ประวัติการศึกษาของผูຌนํา ทีไมีสวน฿นการสรຌางครือขายการพัฒนาองคຏการเดຌ นืไองจากการพัฒนา 
Thailand 4.0 ทຌายทีไสุดลຌว Startups ตางโทีไอยูปลายนๅํา ดย฿ชຌพลัง “ประชารัฐ” ฿นการ
ขับคลืไอน ซึไงการขับคลืไอนดຌวยพลังประชารัฐ หมายถึง ผูຌนําเมสามารถขับคลืไอนเดຌดยลําพัง ต
ตຌองมีครือขายพืไอสรຌางความขຌมขใง฿นการขับคลืไอนดຌวย16 
 
สรุป 

ภาวะผูຌนํา หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมคุณสมบัติ ชน สติปຑญญา ความดีงาม ความรูຌ
ความสามารถของบุคคล ทีไชักนํา฿หຌคนทัๅงหลายมาประสานกันละพากันเปสูจุดหมายทีไดีงามพืไอ
ชีๅนําบุคคลอืไน หรือชีๅนํากิจกรรมตางโ ผลักดัน ฿หຌบุคคลอืไนหรือกลุมบุคคลอืไนมีความตใม฿จละ
กระตือรือรຌน฿นการทําสิไงตางโ มีความสํารใจของกลุมหรือองคຏกรปนปງาหมายดยฉพาะองคຏกร
ปกครองทຌองถิไนซึไงปนหนวยงานสําคัญของรัฐบาล฿นการปกครอง ละการ฿หຌบริการประชาชน ถือ
วาปนการปกครองทีไรัฐบาลกลาง฿หຌอํานาจหรือกระจายอํานาจเป฿หຌหนวยการปกครองทຌองถิไนพืไอ
ปຂดอกาส฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌมีอํานาจ฿นการปกครองรวมกันทัๅงหมดหรือพียงบางสวน฿นการ
บริหารทຌองถิไนตามหลักการทีไวาถຌาอํานาจการปกครองมาจากประชาชน฿นทຌองถิไนลຌวรัฐบาลของ
ทຌองถิไนกใยอมปนรัฐบาลของประชาชนดยประชาชนละพืไอประชาชนดยมีอาณาขตนนอนมี

                                            
16ชัยศักดิ่ ศุกระกาญจนຏ, ภาวะผูຌนําของผูຌบริหารองคຏการ฿นยุค THAILAND 4.0 , [ออนเลนຏ], 

หลงทีไมา : https://spark.adobe.com/page/YlGxuPO3qkdtE [20 ก.พ. 2560]. 
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ประชากรตามหลักทีไกําหนดเวຌมีอํานาจการปกครองตนองมีการบริหารการคลังของตนองละมี
สภาทຌองถิไนทีไสมาชิกเดຌรับการลือกตัๅงจากประชาชนมีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ
ประชาชน฿นขตพืๅนทีไหนึไงพืๅนทีไ฿ดดยฉพาะ 

฿นขณะทีไประทศเทยขຌาสูประทศเทย 4.0 บนวิสัยทัศนຏทีไวา “มัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน” 
พืไอผลักดัน฿หຌประทศเทยหลุดพຌนจาก ประทศเทย฿นอดีต คือ ประทศเทย 1.0  2.0 ละ 3.0 
ดยทีไรายเดຌประทศยังอยู฿นระดับปานกลาง อันมีลักษณะประทศเทย 4.0 พืไอตຌองการปรับปลีไยน
ครงสรຌางศรษฐกิจ เปสู “Value–Based Economy” หรือ “ศรษฐกิจทีไ ขับคลืไอนดຌวย
นวัตกรรม” ดยมีฐานคิดหลัก คือ ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา “ภคภัณฑຏ” เปสูสินคຌาชิง 
“นวัตกรรม”ปลีไยนจากการขับคลืไอนประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดຌวย
ทคนลยี ความคิดสรຌางสรรคຏ ละนวัตกรรม  ละปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปสูการ
นຌนภาคบริการมากขึๅน ละพืไอ฿หຌกิดผลจริงประทศเทยตຌองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สรຌางสรรคຏ นวัตกรรม วิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา ลຌวตอยอด฿นกลุม
ทคนลยีละอุตสาหกรรมปງาหมาย ประยุกตຏ฿ชຌ฿ชຌนวทาง “สานพลังประชารัฐ” ปนตัวการ
ขับคลืไอน ดยมุงนຌนการมีสวนรวมของภาคอกชน ภาคการงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยละสถาบันวิจัยตางโ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกัน
ขับคลืไอน ผานครงการ  บันทึกความรวมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยตาง โ  ดยการดํานินงาน
ของ ”ประชารัฐ” 

ดังนัๅน ภาวะผูຌนําขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน฿นยุคประทศเทย 4.0 ตຌองมีการปรับ฿น
รืไองความคิดละสติปຑญญาความสัมพันธຏกับบุคคลอืไนผูຌนําตຌองมีความรูຌ ขຌา฿จ ความสามารถ฿นการ
ปฏิบัติงาน สามารถกຌปຑญหาทีไกิดขึๅน มีวิธีการถายทอดละสอนงาน฿หຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ปรับ
คุณลักษณะสวนตัว ชน ความมัไน฿จ ปรับ฿นรืไองบุคลิกภาพ ละตຌองมีความรูຌความสามารถ฿นดຌาน
ตาง โ ดยตຌองตระหนักวา ผูຌนําตຌอง฿ชຌครือขาย฿นการทํางาน พืไอสริมสรຌางความขใมขຌง฿นการ
ทํางาน฿หຌกับองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน ภาย฿ตຌการบริหารจัดการดຌวยหลักคุณธรรม ละจริยธรรม. 
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สมคิด จาตุศรีพิทักษຏ.วิสัยทัศนຏขนุคลัง. พมิพຏครัๅงทีไ 2. กรุงทพมหานคร : ผูຌจัดการ, 2544. 
 

(๎) อกสารทีไเมเดຌตีพิมพຏผยพร: 
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จริยธรรมทางการบริหาร Administrational Ethics 
ดอนลารຏ  สนา * 

 
บทคัดยอ 

จริยธรรมทางการบริหาร (Administrational Ethics) คือ การ฿ชຌหลักการบริหาร 
ดยยึดหลักจริยธรรม พืไอ฿ชຌ฿นการบริหารทุกระดับ ตัๅงตระดับปฏิบัติการ ผูຌบริหารระดับ
ตຌน ระดับกลาง ละระดับสูง   ฿หຌเดຌผลดีมปีระสิทธิภาพสูง ดยการปกครองละบริหารทีไดี 
(Good Governance) การปกครองละการบริหารทีไดี ตามหลักปฏิบัตินัๅน  ผูຌบริหารตຌองมี
ประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะของความปนผูຌนําทีไดี (Good Leadership) อันปนคุณสมบัติ
ทีไดีของหัวหนຌาฝຆายบริหาร ลงมาถึงหัวหนຌางานทุกระดับ ทีไปนทัๅงศาสตรຏ (Science)  ละ
ศิลปຊ (Arts) ฿หຌสามารถปกครองละบริหารองคຏกรทีไตนรับผิดชอบ ฿หຌดํานินเปถึง
ความสํารใจอยางเดຌผลดี มีประสิทธิภาพสูงละ฿หຌถึงความจริญรุงรือง ละสันติสุขอยาง
มัไนคง 
คําสําคัญ   :  จริยธรรม, การบรหิาร  

 

Abstract 

Administrational Ethics is the use of management principles Based 
on ethical principles To use in all levels of administration. From operating 
level Top middle managers and senior executives get good results with high 
efficiency by Good Governance. Good governance and administration 
According to that principle Executives must have an art director,  
a characteristic of good leadership, which is good qualification of the chief 
executive. Come down to the supervisor at all levels. Both the Science and 
Arts can govern and manage the organizations they are responsible for To 
succeed successfully High efficiency and prosperity And peace of mind. 
Keyword : Ethics, Administration 

 
 

 
*นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรຏ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารยຏประจํา วิทยาลัยสงฆຏพุทธชนิราช 
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จริยธรรม Ethics 
 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับจริยธรรมนัๅน ประกอบดຌวยความหมาย 
องคຏประกอบ การสรຌางละพัฒนาจริยธรรม ซึไงเดຌมีนักวิชาการเดຌ฿หຌความหมายเวຌ ดังนีๅ 
 
ความหมายของจริยธรรม (Ethics) 

จริยธรรมปนรืไองสําคัญ ทีไผูຌบริหารละนักวิชาการ฿หຌความสน฿จทีไจะศึกษาพืไอ
นําหลักการของจริยธรรมมากຌเขปຑญหาตาง โ ทีไกิดขึๅน฿นองคຏกร พรຌอมปลูกฝຑง฿หຌบุคคล
฿นองคຏกรละสังคมมีจริยธรรม พืไอดํารงชีวิตรวมกัน฿นสังคมอยางมีความสุข มีผูຌ฿หຌ
ความหมายของจริยธรรม ดังนีๅ 

จริยธรรม ปนนวทางทีไดีงาม฿นการปฏิบัติตน฿นสังคม ปนการสดงออกถึงการ
กระทําทางกาย วาจา ละ฿จ ทีไดีงาม ปนประยชนຏตอตนอง ตอผูຌอืไน ละตอสังคมํ ดย
มีความชืไอปนฐาน฿นการคิดวาสิไง฿ดคือความถูกตຌองละสิไง฿ดคือความเมถูกตຌองหรือ
พฤติกรรม฿ดปนสิไงทีไดี หรือพฤติกรรม฿ดปนสิไงทีไเมดีทัๅงนีๅ พฤติกรรมหลานีๅยอมมี
ผลกระทบตอบุคคลอืไน๎ รวมถึงความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี ปนกฎกณฑຏ ละมาตรฐานของ
ความประพฤติ฿นสังคมซึไงบุคคลจะพัฒนาขึๅนจนมีพฤติกรรม฿นสังคม ซึไงบุคคลจะพัฒนาขึๅน
จนมีพฤติกรรมของตนองเดຌนัๅน สังคมจะปนตัวตัดสินวา การกระทํานัๅนถูกหรือผิด ดย฿น
ตละสังคมจะมีกณฑຏ฿นการตัดสินของสังคมนัๅน๏  ถือเดຌวาปนมาตรฐานของการควบคุม
พฤติกรรมละทางลือกของบุคคลซึไงอยูบนพืๅนฐานของกฎ คานิยม ละความชืไอดຌาน
ศีลธรรม๐  ถือปนขตของความชืไอ฿นสังคมหนึไง โ กีไยวกับอุปนิสัยละความประพฤติวา

                                                             
ํ กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. นวทางพัฒนาจริยธรรมเทย. กรุงทพมหานคร : รง

พิมพຏกรมการศาสนา, ๎๑๎๏. 
๎ Griffin, R. W. & Ebert, R. J. Business (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall., 

1999. 
๏ Kohlberg, L., Development of moral character and moral ideology in 

moral reasoning. Review of child development research. Hartford: Connecticut 
Printers. 1984. 

๐ Mescon, M. H., Bovee L. & Thill, J. V., Business Today (9th ed.). New Jersey: 
Prentice-Hall. 1999. 
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อะเรปนสิไงทีไคนทัๅงหลายพยายามทีไจะประพฤติปฏิบัติ๑ ถือเดวา จริยธรรม คือ ธรรมทีไปน
ขຌอประพฤติปฏิบัติ กฎ ศีลธรรม”๒  

สวน฿นทางพระพุทธศาสนากลาวถึงจริยธรรมวา จริยธรรม ปลวา ธรรม คือ    
จริยะ หรือ หลักหงจริยะ เดຌก ขຌอทีไควรประพฤติปฏิบัติตามซึไงอาจมีการปลีไยนปลงเป
ตามกาลทศะ จริยธรรมของชนกลุมหนึไงอาจเมหมือนกันกับจริยธรรมของชน อกีกลุมหนึไง 
จริยธรรมนีๅสามารถนํามาประยุกตຏ฿ชຌพืไอประยชนຏกชีวิตละสังคมของมนุษยຏพืไอ฿หຌสงัคม
ของมนุษยຏปนสังคมทีไดีปนเปพืไอประยชนຏกืๅอกูล ละความสุขกมนุษยຏ”๓ ละผูຌดํานิน
ชีวิตตามมรรค หรือ ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลักความประพฤติ หลักการดํานิน
ชีวิตหรือหลักการครองชีวิตทีไถูกตຌองสมบูรณຏของมนุษยຏ ทีไจะนําเปสูจุดหมายคือความดับ
ทุกขຏหรือความสิๅนสุดปຑญหาอยูอยางปนอิสระเรຌทกุขຏ”๔ 

ดังนัๅน จริยธรรม จึงหมายถึง การกระทํา หรือพฤติกรรมทีไสดงออก ทางกาย 
วาจา ฿จ ทีไถูกตຌองดีงาม ทัๅงภายนอก ละภาย฿น ตามกฎกณฑຏของสังคม อันกอ฿หຌกิด
ประยชนຏละความสุข ตอตนองผูຌอืไน ละตอสังคม 

 
องคຏประกอบของจริยธรรม (Ethics) 

องคຏประกอบของจริยธรรม ปนสิไงทีไกิดจาก นวทาง฿นการดํารงชีวิต ทีไกิดจาก
การอยูรวมกัน฿นสังคมทีไมีการถายทอดความคิด ความชืไอของคน฿นองคຏการ หรือสังคมจน
กลายปนพฤติกรรมทีไสดงออกมาปนทีไยอมรับของคน฿นสังคม ซึไงนักวิชาการเดຌอธิบาย
องคຏประกอบของจริยธรรม ดังนีๅ 

Brown มีความหในวาจริยธรรมประกอบดຌวย ๏ องคຏประกอบ คือความรูຌ 
(Knowledge) ความรูຌสึก (Feeling) ละความประพฤติ (Conduct) ซึไงสอดคลຌอง
กระบวนการซึมซาบทางจริยธรรม (Moral Internalization) มี ๏ กระบวนการทีไปนอิสระ
จากกัน คือ ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) ความรูຌสึกทางจริยธรรม (Moral 

                                                             
๑ Anderson, H. M., “Self Instruction as a Method of Preparing Elementary 

School Social Studies Teacher Trainees Apply an Inductive Teaching Mode”, 
Dissertation Abstracts International. 1968. 

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๎๑๐๎, (กรุงทพมหานคร : 
นานมีบคุสຏพับลิคชัไนสຏ, ๎๑๐๒), หนຌา ๎๕ํ. 

๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธຏ ปยุตฺต), พทุธธรรม, พิมพຏครัๅงทีไ ๏, ( กรุงทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๎๕), หนຌา ๑๕์ – ๑๕ํ. 

๔ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ.ปยุตต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงละขยายความ, พิมพຏครัๅงทีไ 
ํํ, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๑๎), หนຌา ๑๕๎. 
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Feeling) ละพฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) จะหในเดຌวาองคຏประกอบ   
ของจริยธรรมครอบคลุมถึงองคຏประกอบดຌานความรูຌความขຌา฿จ฿นหตุผลของความถูกตຌอง 
องคຏประกอบดຌานอารมณຏความรูຌสึก ซึไงปนความพึงพอ฿จ ศรัทธา ลืไอม฿ส฿นการนํานวคิด
ชิงจริยธรรมเปสูการปฏิบัติ ละองคຏประกอบดຌานพฤติกรรมมา สดงออกซึไงปน
พฤติกรรมการสดงออกทีไบคุคลตัดสิน฿จกระทําถูกหรือผิด฿นสถานการณຏตางโ๕ 

Hoffman (ฮอพมน) เดຌบงจริยธรรมปนกระบวนการอิสระออกปน ๏ 
กระบวนการ คือ 

ํ. ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) ปนกระบวนการความชืไอ ความรูຌ
ความขຌา฿จกีไยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมละปนสวนทีไ฿ชຌ฿นการตัดสินความถูกตຌองละ
ความหมาะสมของพฤติกรรมทางจริยธรรม 

๎. ความรูຌสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) ปนกระบวนการทัศนคติชิง
จริยธรรมทีไสดงถึงความชอบหรือเมชอบตอพฤติกรรมทางจริยธรรมทีไเดຌประสบหรือ
ประพฤติ 

๏. พฤติกรรมทางจริยธรรม (Moral Behavior) ปนกระบวนการหงการกระทํา
อันมีปฏิสัมพันธຏกับสิไงวดลຌอม ปนกระบวนการรูปธรรมทีไปรากฏ฿หຌตัดสินเดຌวาถูกตຌอง
หรือหมาะสมพียง฿ดํ์ 

กรมวิชาการ สรุปองคຏประกอบทีไสําคัญของจริยธรรมของบคุคล ดังนีๅ 
ํ. องคຏประกอบดຌานความรูຌเดຌก! ความขຌา฿จ฿นหตุผลของความถูกตຌองดีงาม 

สามารถตัดสินยกความถูกผิดเดຌดຌวยความคิด 
๎. องคຏประกอบดຌานอารมณຏละความรูຌสึก เดຌก! ความพึงพอ฿จ ศรัทธา ลืไอม฿ส 

กิดความนิยมยินดีทีไจะรับจริยธรรมนัๅนมาปนนวปฏิบัติ 
๏. องคຏประกอบดຌานพฤติกรรมการสดงออกหรือพฤติกรรมทีไบุคคล ตัดสิน฿จทีไ

กระทําถูกหรือ฿นสถานการณຏวดลຌอมตาง โ กันํํ 
 
 
 
 

                                                             
๕ Brown, R., Social Psychology, (New York : The Free Press,1978), p 412. 
ํ์ Hoffman, M. L, Development of moral thought, feeling and behavior, 

(AmericanPsychologist, 1979), p. 958. 
ํํ กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, นวทางพัฒนาจริยธรรมเทย, (กรุงทพมหานคร : 

รงพิมพຏกรมการศาสนา, ๎๑๎๏), หนຌา ๏. 
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ดวงดือน พันธุมนาวิน บงจริยธรรมออกปน ๐ ดຌานคือ 
ํ. ความรูຌชิงจริยธรรม หมายถึง การบอกเดຌวาการกระทํา฿ดดีควรทํา ละการ

กระทํา฿ดลวควรงดวຌน ความรูຌชิงจริยธรรมของคนราจะมีมากนຌอยขึๅนอยูกับอายุ ระดับ
การศึกษา ละสติปຑญญา 

๎. ทัศนคติชิงจริยธรรม หมายถึง ความรูຌสึกกีไยวกับพฤติกรรมชิง จริยธรรมวา
ชอบหรือเมชอบลักษณะนัๅนพียง฿ด ทศันคติชิงจริยธรรมของบุคคลอาจปลีไยนปลงเป 

๏. หตุผลชิงจริยธรรม หมายถึง การยกหตุผลมาอຌางถึงการตัดสิน฿จทีไจะกระทํา
หรือเมกระทําพฤติกรรมอยาง฿ดอยางหนึไง 

๐. พฤติกรรมชิงจริยธรรม หมายถึง การทีไบุคคลสดงพฤติกรรมทีไสังคมนิยม
ชมชอบหรืองดวຌนเมสดงพฤติกรรมทีไฝຆาฝนคานิยมหรือกฎกณฑຏ฿นสังคมนัๅน โํ๎ 

ประภาศรี สีหอําเพ เดຌอธิบายกีไยวกับองคຏประกอบของจริยธรรมวา จริยธรรม
ปนครืไองกําหนดหลักปฏิบัติ฿นการดํารงชีวิต ปนนวทาง฿หຌอยูรวมกันอยางสงบรียบรຌอย
ประกอบดຌวยองคຏประกอบ ดังตอเปนีๅ 

ํ. ระบียบวินัย (Discipline) ปนองคຏประกอบทีไสําคัญยิไง สังคมทีไขาด กฎกณฑຏ
ทุกคนสามารถทําทุกอยางเดຌตามอําภอ฿จ ยอมดือดรຌอนระสไําระสาย ขาดผูຌนํา  
ผูຌตามขาดระบบทีไกระชับความขຌา฿จ ปนบบผน฿หຌยึดถือปฏิบัติ การหยอนระบียบวินัย
ทํา฿หຌกิดการละมิดสิทธิละหนຌาทีไตามบทบาทของตละบุคคล ชาติ฿ดเร"ระบียบวินัย
ยอมยากทีไจะพัฒนาเปเดຌทัดทียมชาติอืไน จึงควรประพฤติตามจารีตประพณีของสังคม 

๎. สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระบียบบบผน
กอ฿หຌกิดขนบธรรมนียมทีไดีงาม มีวัฒนธรรมอันปนระบียบรียบรຌอย ละศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ปนกลุมทีไขยายวงกวຌาง รียกวา สังคม 

๏. อิสรสรี (Autonomy) ความมีสํานึก฿นมนธรรมทีไพัฒนาสูความปนอิสระ
สามารถดํารงชีวิตตามสิไงเดຌรียนรูຌจากการศึกษาละประสบการณຏ฿นชีวิตมีความสุขอยู฿น
ระบียบวินัยละสังคมของตน ปนคานิยมสูงสุดทีไคนเดຌรับการขัดกลาล"วสามารถ
บาํพใญตนตามสรีภาพฉพาะตนเดຌอยางอิสระ สามารถปกครองตนองละชักนําตนอง 
฿หຌอยู฿นทํานองคลองธรรมํ๏ องคຏประกอบของจริยธรรม ประกอบดຌวย ๏ องคຏประกอบ
สําคัญ คือ ความรูຌ (Knowledge) ความรูຌสึก (Feeling) ละความประพฤติ (Behavior)   
                                                             

ํ๎ ดวงดือน พันธุมนาวิน ละพใญข ประจนปຑจจนึก, จิตวิทยาจริยธรรมละจิตวิทยา
ภาษา: พฤติกรรมศาสตรຏ ลม ๎, (กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏเทยวัฒนาพานิช, ๎๑๎๐), หนຌา ๎๒-๎๓. 

ํ๏ ประภาศรี สีหอําเพ, พืๅนฐานการศึกษาทางศาสนาละจริยธรรม. (กรุงทพมหานคร : 
สํานักพิมพຏจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย, ๎๑๐์), หนຌา ๏๑-๐ํ. 
 



{ 68 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

จะหในเดຌวาองคຏประกอบของจริยธรรมครอบคลุมถึงองคຏประกอบดຌานความรูຌความขຌา฿จ 
฿นหตุผลของความถูกตຌอง องคຏประกอบดຌานอารมณຏความรูຌสึก ซึไงปนความพึงพอ฿จ 
ศรัทธาลืไอม฿ส฿นการนํานวคิดชิงจริยธรรมเปสูการปฏิบัติ ละองคຏประกอบดຌาน
พฤติกรรมปนกระบวนการหงการกระทําอันมีปฏิสัมพันธຏกับสิไงวดลຌอม ปนกระบวนการ
รูปธรรมทีไปรากฏ฿หຌตัดสินเดຌวาถูกตຌองหรือหมาะสมพียง฿ด 

 
การสรຌางละพัฒนาจริยธรรม 

การสรຌางละพัฒนาการทางจริยธรรมปนกระบวนการระยะยาว ทีไองคຏกรละ
สังคมมีอิทธิพลอยางยิไงตอการพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล บุคคลจะมีจริยธรรมทีไมี
คุณภาพอยางเร ยอมขึๅนอยูกับลักษณะขององคຏกรละสังคม ดังนัๅนคนทีไอยูตางกลุมละ
ตางสังคมกันยอมมีจริยธรรมทีไตกตางกัน ซึไงมีนักวิชาการเดຌสนอนวทาง฿นการพัฒนา
จริยธรรม ดังนีๅ 
 
การสรຌางจริยธรรม 

ดวงดือน พันธุมนาวิน กลาวถึง การสงสริมพัฒนาจริยธรรมวาสามารถทําเดຌ
หลายวิธี ดังนีๅ 

ํ.ํ การ฿หຌความรูຌขัๅนสูงขึๅน ปนวิธีการฝຄกฝนดใกซึไง฿หຌหลักหตุผลชิง
จริยธรรมขัๅนตไํา฿หຌสามารถ฿ชຌหตุผล฿นขัๅนทีไสูงขึๅนเป 

ํ.๎ การอบรมทางศาสนา ประพณีของผูຌนับถือศาสนาพุทธเดຌปຂดอกาส฿หຌ 
ชาวบຌานขຌารวมฟຑงพระธรรมทศนาละฝຄกปฏิบัติ 

ํ.๏ การ฿หຌสดงบทบาทสมมติ ดย฿หຌดใกสดงบทบาทปนตัวสําคัญ 
฿นรืไองทีไมีปຑญหาขัดยຌงทางจริยธรรม จะปนครืไองชวย฿หຌดใกมีความผูกพัน฿กลຌชิดกับ
ปຑญหาของตัวอก฿นรืไองหมือนกับปนปຑญหาของตนอง 

ํ.๐ การ฿ชຌกลุม฿หຌกิดการคลຌอยตาม การสดงหตุผลชิงจริยธรรม   พืไอ
ปนการยกระดับจิต฿จของดใกนัๅน อาจทําเดຌ ดยการ฿ชຌอิทธิพลของกลุมพืไอน 
ซึไงสดงออกทางจริยธรรม฿นระดับดียวกัน ดใกวัยรุนจะยึดพืไอนปนบบอยาง ละ 
คลຌอยตามลักษณะของพืไอนเดຌงาย 

ํ.๑ การ฿หຌลียนบบจากตัวบบ การ฿ชຌตัวบบสดงพฤติกรรมตางโ ฿หຌผูຌ
ถูกทดลองหใน ปนวิธีหนึไงทีไจะทํา฿หຌผูຌถูกทดลองทําพฤติกรรมนัๅน โ ตามตัวบบเดຌํ๐ 

                                                             
ํ๐ ดวงดือน พันธุมนาวิน, ครูกับการปลูกฝຑงจริยธรรมกนักรียน, สถาบันวิจัย พฤติกรรม

ศาสตรຏมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ จุลสารฉบับทีไ ๐, ๎๑๏๔, หนຌา ๒๏-๒๓. 
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การพัฒนาจริยธรรม 
การพัฒนาจริยธรรม฿หຌกิดขึๅน฿นองคຏกรตามนวคิดการปรับพฤติกรรม     ทาง

ปຑญญา มีนักวิชาการหลายทาน เดຌสนอนวคิดดังนีๅ Meyers & Craighead เดຌอธิบายวา 
การปรับพฤติกรรมทางปຑญญานຌนทีไการปลีไยนปลงทางปຑญญา พืไอทีไจะ฿หຌ กิดการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมซึไงปຑจจัยทีไทาํ฿หຌกิดการปลีไยนปลงนัๅนมาจาก ๏ ปຑจจัย ดังตอเปนีๅ 

ํ. ปຑจจัยทางดຌานกระบวนการทางจิต (Cognitive Psychology) ซึไงปน
ทางดຌานจิตวิทยาทางปຑญญาทีไมีผลกระทบตอการปลีไยนปลงของกระบวนการปรับ
พฤติกรรม มีอยูดຌวยกัน ๏ ลักษณะ คือ 

ํ.ํ การสนอตัวบบ (Modeling) 
ํ.๎ การฝຄกการสอนตนอง (Self – Instruction Training) 
ํ.๏ ทคนิคการกຌปຑญหา (Problem – Solving) 

๎. ปຑจจัยการควบคุมตนอง (Self – Control) ความจริงลຌวการควบคุม 
ตนองนัๅนอยู฿นขอบขตของการปรับพฤติกรรมมาตตຌน เดຌชีๅ฿หຌหในวา คนรา฿ชຌวิธีการ
ควบคุมตนองชนดียวกันกับวิธีการควบคุมผูຌอืไนละปนกระบวนการภาย฿นทีไทํา ฿หຌกิด
การปลีไยนปลงทางดຌานการควบคุมตนอง จากกระบวนการ ภายนอกออกมาสู
กระบวนการควบคุมความคิดภาย฿นทน 

๏ ปຑจจัยทางดຌานการบําบัดทางปຑญญา (Cognitive Therapy) เดຌมี
นักจิตวิทยาละจิตพทยຏหลายคนเดຌพัฒนาทคนิคทางการบําบัดทางปຑญญาขึๅนมาหลาย
ทคนิคดຌวยกัน ซึไงมีขຌอสรุปหมือนกันอยูประการหนึไงคือวิธีการปลีไยนปลงทีไดีทีไสุดคือการ
ปรับ กระบวนการทางปຑญญาํ๑ 

กลาวเดຌวา การสรຌางละพัฒนาจริยธรรม ปนการรียนรูຌขององคຏกรละสังคม 
฿นระยะยาว ซึไงทําเดຌหลายวิธี ตวิธีการ฿หຌลียนบบจากตัวบบ ปนวิธีการ฿ชຌตัวบบ
สดงพฤติกรรมตางโ฿หຌผูຌถูกทดลองหใน ปนวิธีหนึไงทีไจะทํา฿หຌผูຌถูกทดลองทําพฤติกรรมนัๅน 
ตามตัวบบดยฉพาะปຑจจัยทางดຌานจิตวิทยาทางปຑญญา มีผลกระทบตอการปลีไยนปลง
ของกระบวนการปรับพฤติกรรมมีอยูชน การสนอตัวบบ การฝຄกการสอนตนอง ละ 
ทคนิคการกຌปຑญหา จนกิดการ฿ชຌหตุผลชิงจริยธรรม ซึไงหลักจริยธรรมสากลปนการ
ตัดสินชิงจริยธรรมของบุคคลดยขึๅนอยูกับหลักคุณธรรมความ ยุติธรรม ความสมอภาค฿น
สิทธิมนุษยชน สดงถึงการมีอุดมคติ มีหลักธรรมประจํา฿จ สามารถ฿ชຌ มนธรรม฿นการ

                                                             
ํ๑ Meyers, A. W. ; and Craighead, W. E.(eds.) Cognitive Behavior Therapy With 

Children, (New York : Plenum Press : 1984), pp 50-53. 
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ตัดสินการปฏิบัติทางจริยธรรม พฤติกรรมบบนีๅพบเดຌ฿นวัยผูຌ฿หญ ซึไงปนวัยทํางานทีไอยู฿น
องคຏกรตางโ฿นสังคม ดังนัๅนการสรຌางจริยธรรม฿หຌกิดขึๅนกับบุคลากร฿นองคຏกร ตຌองกิดจาก
การยอมรับรวมกันของคน฿นองคຏกรละสังคม 
 
การบริหาร (Administration) 

คําวา “การบริหาร”  ตรงกับคํา฿นภาษาอังกฤษวา “Administration” ละ 
“Management”  ซึไ งจะ฿ชຌ คําว า “Administration” กใตอมืไ อเมตຌองการ฿ชຌ คําทีไ มี
ความหมายหนักเป฿นทางการจัดการทางธุรกิจอกชนหรือเมตຌองการ฿ชຌคําทีไจะทํา฿หຌกิด
ความสับสน พราะคําวา “การจัดการ  (Management)” มีความหมายคบกวา  
หมายถึง ปนผูຌบริหารงานขององคຏการหง฿ดหงหนึไง หรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง
ทานัๅน ตทัๅง ๎ คํานีๅสามารถ฿ชຌทนกันเดຌ  ดังนัๅนมืไอพดูถึงการบริหารงานดยทัไวเปหรือ
การบริหารงานราชการจึง นิยม฿ชຌ คําว า  “Administration” มากกวา สวนคําว า 
“Management” นิยม฿ชຌ฿นทางบริหารธุรกิจ  ตอยางเรกใตามทัๅง ๎ คํานีๅกใมีความหมาย
หมือนกัน (Synonym) ฿ชຌทนกันเดຌ ตทีไนิยม฿ชຌตางกัน฿นสวนการบริหารราชการละ
บริหารธุรกิจทานัๅน  ซึไง Massie & Douglas เดຌกลาวถึง การบริหาร ปนเดຌทัๅงศิลปຊ 
ศาสตรຏ ละวิชาชีพํ๒  ดังนีๅ 
 ํ) กรณีทีไปนศิลปຊ (Art) หมายถึง ทักษะละความรูຌทีไตละคนเดຌพฒันาขึๅนพืไอ฿หຌ
บรรลุจุดหมายจุด฿ดจุดหมายหนึไง ดยทักษะละความรูຌทีไพัฒนาขึๅนนัๅน อาจกิดจากการ
ฝຄกฝนหรือการทํางานรวมกับบุคคลอืไนทีไมีความชํานาญหรือเดຌรบัการพัฒนาทักษะทางการ
บริหารมาปนอยางดีลຌว สมือนนักดนตรีหรือนักจิตรกรทีไเดຌฝຄกฝนหรือรียนรูຌจากนัก
ดนตรีหรือจิตรกรทีไมีความชํานาญหรือมีทักษะสูง  
 ๎) กรณีทีไปนศาสตรຏ (Science)  หมายถึง  องคຏความรูຌทีไกิดจากการสืบคຌนหา
ความรูຌ฿หมโ ดຌวยวิธีการชิงวิทยาศาสตรຏ มีการรวบรวมขຌอมูล การตัๅงสมมติฐาน ละ                
การทดสอบสมมติฐาน ปนตຌน ดังชน฿นชวงศตวรรษทีไผานเดຌมีการพัฒนาองคຏความรูຌ฿หมโ 
กอ฿หຌกิดทฤษฎีทางการบริหารขึๅนมามากมายหลายทฤษฎี ซึไงผูຌบริหารสามารถนําเป
ประยุกตຏ฿ชຌผสมผสานกับความปน “ศิลปຊ” ทีไมีการพัฒนาขึๅน฿นตละบุคคล กลาวอยาง
งายกใคือ ศิลปຊปนรืไองของการกระทํา การฝຄกฝนพืไอความชํานาญ สวนศาสตรຏปนรืไอง
ของความรูຌ รูຌวาจะทําอะเรละทําอยางเร (art is doing, and science is knowing 
what and how to do) 

                                                             
ํ๒วิรจนຏ  สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลักการ ทฤษฎี หนຌาทีไ ประดในละบท

วิคราะหຏ, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏทิพยวิสุทธ่ิ, ๎๑๐๒), หนຌา ๎-๏. 
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 ๏) กรณีปนวิชาชีพ (Profession) นัๅนกิดขึๅนจากทัๅงความปนศิลปຊละความปน
ศาสตรຏ ดยมีกณฑຏทีไสดงถึงความปนวิชาชีพ ดังนีๅ 
  (ํ) วิชาชีพทีไกิดขึๅนจากการมีองคຏความรูຌ฿นวิชาชีพนัๅนโอยางปนระบบ 
ดยบุคคล฿นวิชาชีพนัๅนโ จะตຌองเดຌรบัการพัฒนา฿นชิงสติปຑญญาอยูสมอ 

 (๎) วิชาชีพตຌองการความมีทัศนคติพืไอการปลีไยนปลง ดังนัๅนบุคคล฿น
วิชาชีพนัๅนโ จะตຌองมีการสืบคຌนหาความคิด฿หม (New ideas) อยูสมอ  
  (๏)  วิชาชีพนຌนการ฿หຌบริการตอผูຌอืไน ดังนัๅนวิชาชีพหนึไงโ จึงตຌองการ
หลักการชิงจริยธรรมวา งินเมเดຌปนปຑจจัยทีไจะ฿ชຌวัดผลสํารใจ฿นวิชาชีพทีไสาํคัญ  
  (๐)  วิชาชีพมีมาตรฐานทางวิชาชีพ ดังนัๅนวิชาชีพหนึไงโ จะมีมาตรฐาน
ทางวิชาชีพทีไกําหนดขึๅนดยสมาคมทางวิชาชีพนัๅน การขຌาปนสมาชิกกใตຌองเดຌรับการ
ยอมรับ มีการฝຄกฝนอบรมละการปลูกฝຑงทัศนคติคานิยมตอวิชาชีพนัๅนโ 
 พระมธีธรรมาภรณຏ (ประยูร ธมฺมจิตฺต) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะ
หงการทํางาน฿หຌสํารใจดยอาศัยคนอืไน ซึไงนักบริหารมีหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดองคຏกร 
อํานวยการละควบคุมทรัพยากรบุคคลละทรัพยากรอืไนโ ฿หຌดํานินงานเป฿นทิศทาง
ดียวกันพืไอบรรลุปງาหมายทีไวางเวຌ หนຌาทีไของนักบริหารมีอยู ๑ ประการ คือ การวางผน 
(Planning) การจัดองคຏการ (Organizing) การตงตัๅงบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ 
(Directing) ละการควบคุม (Controlling) มຌวาหนຌาทีไของนักบริหารทัๅง ๑ ประการ จะ
ถูกกําหนดดยวิชาการสมัย฿หมกใตาม ตมืไอวากันทางปฏิบัติลຌว คนเทยรากใบริหาร
บຌานมืองบบนีๅมานานลຌว หนຌาทีไของนักบริหารปรากฏชัดจน฿นการปฏิบัติขององคຏการ
ตัๅงตสมัยบราณํ๓ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรมธ ี(ว. วชิรมธี) กลาววา ผูຌบริหารงานทีไดีจะตຌองมีวิธีการ
บรหิารงานทีไจะทํา฿หຌชนะ฿จลูกนຌอง ธรรมะสําหรบัผูຌบรหิารงาน คือจะตຌองมีความหนักนน 
มัไนคงละสามารถปนสาหลกั฿นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกลูกนຌองเดຌ มีวามสามารถ฿น
การบงงาน฿หຌลูกนຌองทําตามความชํานาญของตละบุคคลละรูຌจักกระจายอํานาจ฿หຌก
ลกูนຌองเดຌชวยบงบาภาระของตนอง ดังนัๅนผูຌบรหิารงานทีไดีจงึปนผูຌทีไคอยดูลภาพรวม
฿นการทํางานของบุคคล฿นองคຏการํ๔  

                                                             

 
ํ๓พระมธีธรรมาภรณຏ (ประยูร ธมฺมจิตฺต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๎๑๏๕), หนຌา ๎-๏. 
ํ๔พระมหาวุฒิชัย วชิรมธี (ว. วชิรมธี), คนสําราญงานสํารใจ, พิมพຏครัๅงทีไ ๏, (กรุงทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทรຏพริๅนติๅงอนดຏพลับลิชชิไง จํากัด (มหาชน), ๎๑๑์), หนຌา ๎๑-๏๎. 
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 มัลลิกา  ตຌนสอน เดຌ฿หຌความหมายของการบริหาร (Administration) วาหมายถึง
การกําหนดนวทาง หรือนยบาย การสัไงการ การอํานวยการ การสนับสนุน ละการ
ตรวจสอบ ฿หຌผูຌปฏิบัติสามารถดํานินงาน฿หຌเดຌตามปງาหมายทีไตຌองการํ๕ 
 ธงชัย สันติวงษຏ เดຌ฿หຌความหมายของการบริหารวา การบริหาร หมายถึง
ภาระหนຌาทีไของผูຌนําของกลุม ซึไงจะตຌองจัดการ฿หຌทรัพยากรทัๅงทีไปนตัวคน ละวัตถุ
สามารถประสานขຌาดຌวยกัน พืไอรวมกันทํางานปนองคຏกรทีไมีประสิทธิภาพเดຌ ละ
ขณะดียวกันจะตຌองจัดการนําองคຏการ฿หຌสัมพันธຏกับสภาพวดลຌอมภายนอกเดຌอยางดี
ทีไสุด๎์ 
 สุธ ี สุทธิสมบูรณຏ  ละ สมาน  รังสิยกฤษฎຏ เดຌ฿หຌความหมายของการบริหาร  
หมายถึง การดํานินงาน฿หຌบรรลุปງาหมายหรือวัตถุประสงคຏทีไกําหนดเวຌ  ดยอาศัยปຑจจัย
ตาง โ อนัเดຌก คน (Man) งิน (Money) วัสดุสิไงของ (Material) ละวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) ปนอุปกรณຏ฿นการดํานินงาน๎ํ 
 
 สรุปเดຌวา การบริหาร (Administration) หมายถึง กิจกรรม฿นการบริหาร ทีไมกีาร
นําอาทรัพยากรทางการบริหาร ดยอาศัยปຑจจัยคน งิน วัสดุสิไงของ อุปกรณຏ฿นการ
ปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทีไกาํหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีนวทางสําคัญ 
คือ ตຌองปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป ฿ชຌทัๅงศาสตรຏละศิลปะ
฿นการทํางานรวมกัน ฿ชຌทรัพยากรการบริหารอยางหมาะสมตามกระบวนการบริหาร 
ตลอดจนตຌองคํานึงถึงประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละปนทีไพึงพอ฿จของผูຌร วม
ปฏิบัติงานละองคຏกรอยางสมอภาคทาทียมกัน฿นตละระดับ ซึไงการบริหารปนรืไองทีไมี
ความสําคัญละจําปนอยางยิไงตอการดํานินงานขององคຏกร พราะปนครืไองมืออันสําคัญ
฿นอันทีไจะชีๅ฿หຌหในถึงความสํารใจ หรือลຌมหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความเรຌ
ประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารปนครืไองบงชีๅ฿หຌทราบถึงความจริญกຌาวหนຌา  
การบริหารปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคล฿นองคຏการ มีลักษณะการวินิจฉัย
สัไงการ นักบริหารจะตຌองคํานึงถึงปຑจจัยสิไงวดลຌอมตางโ  พราะการวินิจฉัยสัไงการปน

                                                             

 ํ๕มัลลิกา  ตຌนสอน, การจัดการยุค฿หม, (กรุงทพมหานคร : อกซปอรຏนใท จํากัด, ๎๑๐๐), 
หนຌา ํ์. 

๎์ธงชัย สันติวงษຏ, องคຏการละการบริหาร, พิมพຏครัๅงทีไ ๕, (กรุงทพมหานคร : เทยวัฒนา
พานิช, ๎๑๏๓), หนຌา ๎๒. 
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ครืไองสดง฿หຌทราบถึงความสามารถของนักบริหารละการจริญติบตของการบริหาร 
ชีวิตประจําวันของมนุษยຏเมวา฿นครอบครัวองคຏการ฿ดยอมกีไยวขຌองกับการบริหารอยูสมอ   
 
จริยธรรมทางการบริหาร 

จากทีไเดຌกลาวถึงจริยธรรม ฿นบืๅองตຌนจะหในเดຌวาจริยธรรม คือ การกระทํา หรือ
พฤติกรรมทีไสดงออก ทางกาย วาจา ฿จ ทีไถูกตຌองดีงาม ทัๅงภายนอก ละภาย฿น ตาม
กฎกณฑຏของสังคม อันกอ฿หຌกิดประยชนຏละความสุข ตอตนองผูຌอืไน องคຏกร ละตอ
สงัคม  

การบริหาร คือ กิจกรรม฿นการบริหาร ทีไมีการนําอาทรัพยากรทางการบริหาร 
ดยอาศัยปຑจจัยคน งิน วัสดุสิไงของ อุปกรณຏ฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทีไ
กําหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีนวทางสําคัญ คือ ตຌองปนการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป ฿ชຌทัๅงศาสตรຏละศิลปะ฿นการทํางานรวมกัน ฿ชຌทรัพยากร
การบริหารอยางหมาะสมตามกระบวนการบริหาร ตลอดจนตຌองคํานึงถึงประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ละปนทีไพงึพอ฿จของผูຌรวมปฏิบัติงานละองคຏกรอยางสมอภาคทาทียมกนั
฿นตละระดับ 

ดังนัๅน จริยธรรมทางการบริหาร จึงมุงนຌนเปทีไการบริหารทีไคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ละประสิทธิผล ละปนทีไพึงพอ฿จของผูຌรวมปฏิบัติงานละองคຏกรอยางสมอภาคทา
ทียมกัน฿นตละระดับ ดยยึดหลักจริยธรรมปนครืไองมือ฿นการบริหารพืไอ฿หຌดํานินเปถึง
ความสํารใจอยางเดຌผลดี มีประสิทธิภาพสูงละ฿หຌถึงความจริญรุงรือง ละสันติสุขอยาง
มัไนคง 
สรุป 

จริยธรรมทางการบริหาร (Administrational Ethics) คือการ฿ชຌหลักการบริหาร
ดยยึดหลักจริยธรรม พืไอ฿ชຌ฿นการบริหารทุกระดับ ตัๅงตระดับปฏิบัติการ ผูຌบริหารระดับ
ตຌน ระดับกลางหรือระดับสูง ฿หຌเดຌผลดีมีประสิทธิภาพสูง ดยการปกครองละบริหารทีไดี 
(Good Governance) การปกครองละการบริหารทีไดี ตามหลักปฏิบัตินัๅน  ผูຌบริหารตຌองมี
ประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะของความปนผูຌนําทีไดี (Good  Leadership)อนัปนคุณสมบัติ
ทีไดี ทีไสําคัญของหัวหนຌาฝຆายบริหาร  ลงมาถึงหัวหนຌางานทุกระดับ฿หຌสามารถปกครองละ
บริหารองคຏกรทีไตนรับผิดชอบ ฿หຌดํานินเปถึงความสํารใจอยางเดຌผลดี มีประสิทธิภาพสูง
ละ฿หຌถึงความจริญรุงรือง ละสันติสุขอยางมัไนคง 
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          ลักษณะของความปนผูຌนําทีไดีนัๅน  ปนทัๅงศาสตรຏ (Science)  ละศิลปຊ (Arts) 
กลาวคือสามารถศึกษาวิคราะหຏวิจัยขຌอมูลอยางมีระบบ (Systematic Study) จาก
พฤติกรรมละวิธีการปกครองการบริหารองคຏกร฿หຌสํารใจดຌวยดีมีประสิทธิภาพสูงมาลຌว 
ประมวลขึๅนปนหลัก หรือทฤษฎี (Theory) ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรຏ (Scientific 
Method)  สําหรับ฿ชຌปนนวทางการปฏิบัติงานของหัวหนຌาฝຆายบริหาร ฿หຌกิดประยชนຏ
กการปกครองการบริหาร  (Good  Governance)  กลาวคือ  ฿หຌบรรลุผลสํารใจดຌวยดี 
มีประสิทธิภาพสูงเดຌ  พราะหตุนัๅน  ประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะความปนผูຌนําทีไดี  จึงชืไอ
วาปนศาสตรຏ  (Science) 

          นอกจากนีๅ การสรຌางจริยธรรมของผูຌนํา ตຌองกิดจากการทีไบุคคลเดຌคยศึกษาหา
ความรูຌฝຄกฝนอบรมบมนิสัย ละคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความปนผูຌนําทีไดี  หลอหลอม
บุคลิกภาพละสภาวะความปนผูຌนําทีไดี ปลูกฝຑง พิไมพูน อยูทีไจิตยิไงขึๅนตอโ มาจนถึง
ปຑจจุบัน  ประมุขศิลปຊ คือ คุณลักษณะของความปนผูຌนําทีไดีชนนีๅ ชืไอวา ปนศิลปຊ  (Arts)  
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การ฿ชຌคําสบัสนสําหรับผูຌรียนภาษาอังกฤษ 
Confusing Words in Action of English learners 

จุมพต  ออนทรวง* 
ดํารงคຏ มะปะวงศຏ** 

บทคัดยอ 
 ปຑญหาสําหรับผูຌรียนภาษาอังกฤษนัๅนยอมมีความหลากหลายตกตางกันเป ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับ
ความสน฿จละความ฿ส฿จของผูຌรียนดยตรง พราะการรียนภาษาอังกฤษนัๅน เมพียงตจะรียน
พืไอ฿หຌเดຌรับความรูຌทานัๅน ตยังเดຌรบัทักษะตางโ฿นการนําเป฿ชຌ฿นชีวิตประจําวันอีกดຌวย เมวาจะ
ปนทักษะ การฟຑง การพูด การอาน ละการขียน ซึไงสิไงสําคัญอีกประการหนึไงทีไจะทํา฿หຌผูຌรียนกຌาว
ขຌามอุปสรรค฿นการรียนภาษาอังกฤษนัไนกใคือ การรียนรูຌกีไยวกับรูปบบคําศัพทຏตางโ ละการ
นําเป฿ชຌ฿หຌถูกตຌองตามหลักเวยากรณຏ นัไนกใคือตຌองรูຌจัก Form and Function ของคํานัๅนโ บทความ
นีๅจงึมุงนຌนคําศัพทຏทีไผูຌรียนภาษาอังกฤษมักจะกิดความสับสน฿นการ฿ชຌติดตอสืไอสารทัๅงทางดຌานการ
สนทนาละการขียน  
คําสําคัญ : การ฿ชຌคําสับสน ผูຌรียนภาษาอังกฤษ 

Abstract 

 The English learners have different problems. It is depend on the directly 
interesting and attention of learners. Because learning English is not only obtain the 
knowledge but also obtain the skills to be used in daily life as listening, speaking, 
reading and writing. An important thing to make the learners overcome the barrier 
of learning English is learning word forms and functions. This article aims to review 
the confusing words in action of English learners both conversation and writing in 
communications.    
Keywords: Confusing words in action, English learners 
 
บทนํา 
 ปຑญหาการรียนการสอนภาษาอังกฤษนัๅนมีอยูมากมายตกตางกันเป ตปຑญหาหนึไงทีไ
ผูຌรียนภาษาอังกฤษมีหมือนกันกใคือ ปຑญหาการรูຌ ศัพทຏนຌอย ซึไงปนสาหตุสําคัญดยตรงตอ
ผลสัมฤทธ่ิการรียนภาษาอังกฤษละยังกอ฿หຌกิดปຑญหาตอนืไองอีกหลายอยางตามมา การรูຌศัพทຏ
นຌอยมีประดในสําคัญสองสวน คือ สวนรก : "คําศัพทຏคือพืๅนฐานหลักของการรียนภาษาทุกภาษา" 
                                                             

*  อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
** อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
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หากรูຌศัพทຏนຌอยกใจะปนปຑญหาทัๅง฿นการสอนของผูຌสอน ละการรียนของผูຌรียน ชน จบ ป.6 ควรรูຌ
ศัพทຏ 1,000 คําขึๅนเป จึงจะสามารถรียนภาษาอังกฤษชัๅน ม.1 เดຌดยเมยาก สวนจบ ม.3 ควรรูຌ
ศัพทຏ 2,000 คําขึๅนเป ละ ม.6 ควรรูຌ 3,000 คําขึๅนเป จึงจะสามารถทําขຌอสอบมาตรฐานตางโ ผาน 
ต฿นความปนจริงลຌวผูຌรียนสวน฿หญรูຌศัพทຏเมถึงครึไงของจํานวนทีไหลักสูตรกําหนด ฉะนัๅนตอ฿หຌ
ผูຌสอนกงคเหนกใยากทีไจะสอน฿หຌผลสัมฤทธ่ิสูงขึๅน ฿นกรณีทีไผูຌรียนสอบเดຌคะนนศูนยຏนัๅน ชืไอวา
คงมิ฿ชกิดจากปຑญหาขຌอสอบฝຆายดียว ตนาจะปนพราะพืๅนฐานความรูຌภาษาอังกฤษตไํากวา
มาตรฐานกินเป มืไอจอขຌอสอบ฿นลักษณะตຌองอานสรุปรืไองกใยากทีไจะขຌา฿จจําปนตຌองอาศัยวิธี
ดา ยิไงปนขຌอสอบทีไตอบผิดลຌวติดลบอกาสเดຌศูนยຏมีมาก 

สวนทีไสอง : "สอนละรียนอยางเรนักรียนจึงจะรูຌคําศัพทຏเดຌมากโ" การ฿หຌทองศัพทຏทุกวัน 
วันละ 5-10 คํานัๅน ปนวิธีทีไเมเดຌผลกับผูຌรียนสวน฿หญ พราะถຌาเดຌผล ปຑญหา฿นสวนรกคงเมกิด 
ฉะนัๅนตຌองปรับวิธีรียนปลีไยนวิธีสอน฿หม ดย  

1. สอนยึดหลักธรรมชาติของการรียนภาษาทุกภาษา ทีไตຌองริไมจากการฟຑงละการพูดกอน
การอานละการขียนสมอ พราะเมมีมนุษยຏคนเหนทีไจะสามารถอานออกขียนเดຌกอนฟຑง-พูดปน 
หมือนทีไราสอนลูกหลาน฿นครอบครัว฿หຌรูຌจกัฟຑง-พดูภาษาเทยเดຌกอนลຌวคอยสงเปรียนอาน-ขียน 
฿นการสอนฟຑงสอนพูดนัๅนราจะสอนจากศัพทຏปนคําคํากอนลຌวคอยขยายเปปนกลุมคําละ
ประยคสัๅน-ยาว ทีไถูกตຌองตามหลักภาษาละเวยากรณຏ มืไอฟຑง-พูดเดຌระดับหนึไงกใสดงวารูຌศัพทຏ
มากพอทีไจะรียนอานรียนขียนเดຌงายละสนุก 

2. สอน฿หຌนักรียนสามารถ฿ชຌประสิทธิภาพพลังสมองสูงสุดทัๅงซีกขวาละซีกซຌาย บวกกับ
การ฿ชຌทคนลยีละสืไอ พืไอชวย฿หຌจําศัพทຏเดຌมากโ ดยเมลืมละเมบืไอ ปนวิธีทีไรงรียนระดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา฿นมาลซีย฿ชຌกันมาก สําหรับ฿นประทศเทยมีสอนอยูหลายรงรียน ดย
กําหนดปງาหมายฉพาะดຌานคําศัพทຏเวຌชัดจนชน รียนสามป จบ ป .6 รูຌ 2,000 คํา จบ ม.3 รูຌ 
3,000 คํา ปนตຌน  

 

นืๅอหา 

การ฿ชຌ a few, a little 

 A few มีความหมายวา บຌาง, สอง สาม ฿ชຌกับคํานามพหูพจนຏ (plural nouns) ฿ชຌมืไอพูด
ถึงจํานวนคนหรือสิไงของ ชน  
  They ate most of biscuits, but I save of a few for you. 
  พวกขากนิขนมปຑงกรอบกือบหมด ตฉันหลือเวຌ฿หຌคุณ 2-3 ชิๅน 
 A little ปลวา ลใกนຌอยเมมาก ฿ชຌกับคํานามนับเมเดຌ ฿ชຌมืไอพุถึงปริมาณหรือจํานวน
ลใกนຌอย ชน 
  I like a little sugar in my coffee. 
  ฉันชอบ฿สนๅาํตาลลใกนຌอย฿นกาฟ 
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การ฿ชຌ a few, few    

 A few บงบอกถึงนามนับเดຌทีไปนบวก ละจตคติ (attitude) ทีไปนทางบวก หมายถึง
ดีกวาเมมี (better than none) Few บงบอกถึงนามละจตคติทีไปนเปทางลบ ชน 

I have a few real friends. They are the people who make my life 
worth living. 

  ฉันมีพืไอนทຌอยูจํานวนเมมาก พวกขาปนคนทีไทาํ฿หຌชีวิตฉันมีคาตอการมีชีวิตอยู 
 Few บงบอกถึงนามนับเดຌละจตคติทีไปนเป฿นทางลบ หมายถึง นาจะมีมากกวานีๅ (they 
should be more) ฿ชຌกับนามพหูพจนຏ หมายถึงจํานวนนຌอยกวาทีไคุณอยากเดຌ ชน 
  I have a few friends. I wish I had more. 
  ฉันมีพืไอนนຌอยมาก อยากจะมีมากกวานีๅ 

การ฿ชຌ a little, little 

 A little บงบอกจตคติทางบวก “มากกวาหรือดีกวาเมมี” (more or better than 
none). Little บงบอกจตคติทีไปนลบ คือ ‘เมพียงพอทีไจะมีความสําคัญ (not enough to be 
important) 
 A little ฿ชຌกับนามนับเมเดຌหมายถึงจํานวนนຌอยกับของสิไง฿ดสิไงหนึไง ชน 
  They had saved a little money for emergencies. 
  พวกขาออมงินเวຌลใกนຌอยพืไอ฿ชຌ฿นยามฉุกฉิน 
 Little สวน฿หญ฿ชຌปนคํากํากับนาม (determiner) มีความหมายวาเมมากนัก (not very 
much)ชน 

Jan is an expert with maps, so we had a Little difficulty in finding the 
house. 

จนปนผูຌชีไยวชาญดຌานผนทีไพราะฉะนัๅนพวกราเมมีความยุงยากมากนักทีไจะหา
บຌานผม 

 Little ยังปนคําคุณศัพทຏซึไงมีความหมายวาลใกโ ชน 
  My uncle lives in a little village near the coast.  
  คุณลุงของฉันอาศัยอยู฿นบຌานลใกโ฿กลຌชายฝຑດงทะล 

การ฿ชຌ A number of, The number of 

 A number of  มีวิธี฿ชຌชนดียวกับ a few ราพูดกวຌางโกีไยวกับจําพวกคนหรือสิไงของ
มืไอมีอยูมากมาย A number of จะตามดຌวยนามพหูพจนຏละกริยาฝຆายพหูพจนຏ ชน 
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I don't know how many children passed the exam, but I know that a 
number of them did. 

  ฉันเมทราบวาดใกนักรียนกีไคนทีไสอบพอสอบผานตรูຌวาจํานวนเมนຌอยทีดียว 
 ราพูดถึงจํานวนคนหรือสิไงของปนจํานวนมากดย฿ชຌ The number of ทีไสามารถนับเดຌ 
The number of ตามดຌวยนามพหูพจนຏตกริยาปนอกพจนຏ ชน 
  He was surprised at the number of children who passed the exam. 
  คຌาปลก฿จวาดใกนักรียนจํานวนมากทีไสอบผาน 

การ฿ชຌ Above, over 

 Above หรือ over มีความหมายหมือนกันคือ หนือ ราสามารถ฿ชຌทัๅงสองคําพืไอพูดถึง
สิไงของทีไอยู฿นตําหนงทีไสูงกวาอีกสิไงหนึไงบางครัๅงราสามารถ฿ชຌทัๅงคํา above หรือ over ถูกตຌอง
ทัๅงคูอยางเรกใตาม฿นบางบริบทราเมสามารถ฿ชຌเดຌ 
 ฿นประยคชนนีๅรา฿ชຌ above หรือ over ปนคําบุพบททีไมีความหมายวาสูงกวา higher 
than ดนกวา more than ชน 

If your suitcase is over or above 20 kg in weight, you will have to pay extra. 
ถຌาหากกระปຉาดินทางคุณมีนๅาํหนักกิน 20 กิลกรัมคุณจะตຌองสียคาธรรมนียมพิไม 

 มืไอราอธิบายถึงสวนของสิไงของหรือของบุคคลทีไอยูบนสิไง฿ดสิไงหนึไงหรือระดับทีไสูงกวารา
ตຌอง฿ชຌ above ชน 
  We could see the eagle’s circling high above. 
  รามองหในหยีไยวบินปนวงกลมอยู฿นระดับสูง 
 Over  มีความหมายทางดຌานอืไนโอยูมากมายซึไงราเมสามารถ฿ชຌ above ทนเดຌมืไอ 
over ปนคําบุพบทมีความหมายวาอยูบน on top of หรือจากดຌานหนึไงเปยังอีกดຌานหนึไง from 
one side to the other ชน 
  They sailed over the ocean. 
  พวกขาลนรือขຌามมหาสมุทร 

การ฿ชຌ Accept, except 

 บางครัๅงคําคูนีๅกอ฿หຌกิดความสับสนดยฉพาะมืไอคนกําลังพูดหรือฟຑงมีสียงคลຌายกันมาก 
Accept ปนคํากริยามีความหมายวารับสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไมอบ฿หຌ to take something that is being 
offered to you. ชน 
  Mr. Thomas accepted the prize on behalf of his wife, who was ill. 
  คุณธมัสรับรางวัล฿นนามของภรรยาของขาทีไเมสบาย 
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 Except ฿ชຌปนคําบุพบทสียสวนมาก฿ชຌพืไอสดงวาคน฿ดคนหนึไงหรือสิไงหนึไงสิไง฿ดเมมีอยู
฿นนัๅน ชน 
  Everyone, except grandma, got up to dance. 
  ทุกโคนยกวຌนคุณยายลุกขึๅนตຌนรํา 

การ฿ชຌ Affect, effect 

 ปนความผิดปกติทีไทํา฿หຌสับสนกับการสะกดคํา affect ซึไงปนคํากริยาละ effect  ทีไ
ปนคํานามการมีผลตอสิไง฿ดสิไงหนึไงเดຌกการปลีไยนปลงหรือมีอิทธิพลตอสิไงนัๅนนัๅน ชน 
 
  How will climate change affect famers in our country? 
  การปลีไยนปลงของอากาศมีผลตอกษตรกร฿นประทศของราอยางเรบຌาง 
 มืไอราเดຌรับผลกระทบจากชืๅอรคหรือความจใบ เขຌเดຌปຆวยจะทํา฿หຌรารูຌสึกเมสบาย ชน 
  Malaria affects many people in Africa. 
  รคเขຌมาลารียมีผลกระทบตอคนปนจํานวนมาก฿นทวีปอฟริกา 
 ผลกระทบของสิไง฿ดสิไงหนึไงคืออทิธิพลทีไมีอยู฿นสิไงนัๅน ชน 

The effects of influenza include fever, sore throat, pains in your 
joints and extreme tiredness. 

ผลจากเขຌหวัด฿หญเดຌกปนเขຌอาการจใบคอพราะปวด฿นขຌอกระดูกละหนใด
หนืไอยมาก 

การ฿ชຌ Amount and Number 

 ทัๅง amount ละ number ปนคํานามทีไ฿ชຌสดงความคิดของปริมาณของสิไง฿ดสิไงหนึไง
amount ฿ชຌกับคํานามนับเมเดຌหรือคํานามทีไปนมวลสาร ชน รือปງงหรืองินทีไคิดปนจํานวน
ทัๅงหมดหรือมวลสารยัง฿ชຌกับคํานามทีไปนนามธรรมชนพลังงานหรือวลา ชน 

The government has spent an enormous amount of time and 
money trying to solve their problem. 

  รัฐบาล฿ชຌจํานวนวลาละงินมากมายพยายามกຌเขปຑญหานีๅ 
 Number หมายถึงจํานวน฿ชຌกับนามนับเดຌพหูพจนຏ ชน 
  A considerable number of people have been affected by flu. 
  คนปนจํานวนมากเดຌรับผลกระทบจากเขຌหวัด฿หญ 

การ฿ชຌ as : like 

 ทัๅง as ละ like นํามา฿ชຌมืไอปรียบทียบสิไงหนึไงกับสิไงหนึไงกับสิไงหนึไง 
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 As ฿ชຌกบัคําคุณศัพทຏทีไบอกลักษณะ  ละมักมีวลี as…as พืไอทียบกับสิไง฿ดสิไงหนึไง ชน 
  Her hair is soft as silk. 
  ผมของธอนุมหมือน฿ยเหม 
 Like ฿ชຌพืไอปรียบทียบดยตรงมักจะตามดຌวยคํานามหรือคําสรรพนาม ชน 
  I wish I could sing like Madonna. 
  ฉันอยากจะรຌองพลง฿หຌเดຌหมือนมาดอนนา 
การ฿ชຌ avoid, prevent 

 รา฿ชຌทัๅง avoid (ลีไยง)  ละ prevent (กัน) มืไอพูดถึงการหยุดหรือหຌามสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไ
ปนอันตราย 
 มืไอรา฿ชຌ avoid พืไอหลีกลีไยงสิไง฿ดสิไงหนึไงหรือคน฿ดคนหนึไง  ราหลีกลีไยงเมพบหรือ
หຌามตัวองเมติดตอกับสิไงนัๅน หรือคนนัๅน  รายังหลีกลีไยงจากสิไงหนึไงสิไง฿ดมืไอรากระทําพืไอเม฿หຌ
สิไงดังกลาวหรือบุคคลดังกลาวกิดขึๅนกับราอีก ชน 
  I arrived early to avoid having wait in a queue. 
  ฉันมาถึงกอน฿ครพืไอลีไยงการขຌาถวตอคิว 
 การกัน (prevent) จากสิไง฿ดสิไงหนึไงคือการกระทําพืไอหຌามเม฿หຌกิดขึๅน ชน 
  We know how to prevent the spread of the disease. 
  รารูຌวิธีปງองกันการพรชืๅอรค 
การ฿ชຌ below, under 

 รา฿ชຌ below ละ under มืไอกลาวถึงสิไงทีไอยู฿นตําหนงตไํากวาอีกสิไงหนึไง  บางทีรา
สามารถ฿ชຌทัๅง below หรือ under มีความหมายทีไถูกตຌองทัๅงคู  อยางเรกใตามบางบริบทราเม
สามารถจะ฿ชຌเดຌ 
 ฿นประยคชนนีๅราสามารถ฿ชຌ below หรือ under ซึไงมีความหมายวา “฿นตําหนงทีไตํา
กวา (in a position lower than)” หรือ “นຌอยกวา (less than)”  ชน 
  Anyone who gets below/under 50% will fail the exam. 
  นักรียนคน฿ดกใตามทีไเดຌคะนนตไํากวา 50% จะสอบตก 
 จะปนการปลอดภัยกวาทีไจะ฿ชຌ under กับคําบอกจํานวนหรือตัวลข  อยางเรกใตาม 
below นຌนคําทีไถูกตຌองทีไ฿ชຌกับวลี ชน “ตไํากวากณฑຏฉลีไย (below average)  ละ “ตไํากวาจุด
ยือกขใง (below freezing) ชน 
  Her mark for English was well below average. 
  คะนนภาษาอังกฤษของธอตไํากวากณฑຏฉลีไยมาก 
 ถຌาหากราหมายถึง “จากดຌานหนึไงเปยังอีกดຌานหนึไง (from one side to the other) “อยู
฿ตຌ (beneath)  หรือ กําบังดຌวย (covered by)” ควร฿ชຌ under ชน 
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  The canal path goes under the bridge. 
  สຌนทางตามคลองรอด฿ตຌสะพาน 

การ฿ชຌ beside : besides 

 คําวา beside ละ besides สะกดคําบบดียวกัน 
 อยางเรกใดีคําวา beside ปนคําบุรพบทมีความหมายวา “ดຌานขຌาง (next to)” ชน 
  We live beside the sea. 
  พวกราอาศัยอยูขຌางทะล 
 Besides มักจะ฿ชຌกับการริไมตຌนประยค หรือประยคยอย (clause) สียสวน฿หญ  ซึไงมี
ความหมายวา “นอกจากนีๅ (in addition to that)” หรือ “เมพียงต...ยังดຌวย (not only that 
but)” ชน 

 Martha isn’t free that evening and, besides, she’s seen the film 
twice already. 

มารຏธา เมวาง฿นยในนัๅน  ละนอกจากนีๅธอเดຌชมภาพยนตรຏรืไองนัๅนมา 2 ครัๅงลຌว 
การ฿ชຌ loose : lose 

 คําวา loose ละ lose มีความหมายตกตางกันมาก  ตการสะกดคลຌายกัน  ผูຌรียน
มักจะขียนคํา loose มืไอหมายถึง lose ละชียนกลับกันปนตຌน 
 คําวา loose นຌนคําคุณศัพทຏมคีวามหมายวา  “หลวมหรือคลืไอนทีไอยางอิสระ”  ชน 
  My front tooth is loose. 
  ฟຑนหนຌาของฉันยก 
 สวนคําวา lose ปนคํากริยาทีไผันเดຌ ปน lose, loses, losing  ละ lost ถຌาราสูญสีย 
(lose) สิไงของราอาจทําหลนหายหรือลืมเวຌทีไ฿ดทีไหนึไงทีไราหาเมพบหรือเดຌของนัๅนคืน  ราพຌ 
(lose) การขงขันกีฬา  การประกวดหรือตอสูຌกันราปนฝຆายพຌ ชน 
  If we don’t lose to their team, we will be in the final. 
  ถຌาพวกราเมพຌทมีพวกขา รากใจะขຌารอบชิง 
การ฿ชຌ made from , made of 

 คําบุรพบทตามหลังกริยา made ทํา฿หຌกิดความตางกันเปบຌางลใกนຌอย  มืไอวัสดุตาม
ธรรมชาติ  สารหรือพืชนํามา฿ชຌทําสิไง฿ดสิไงหนึไงปลีไยนปลงจากรูปดิม  รากลาววาสิไงนัๅนทําจาก 
(made from) วัสดุ สารหรือพืชชนนัๅน  ชน 
  Steel is made from iron ore. 
  หลใกกลຌาทําจากรหลใก 
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 มืไอวัสดุหรือสารทีไ฿ชຌพืไอทําสิไงหนึไงสิไง฿ดละเมปลีไยนรูปตกตางเปจากดิมรากลาวเดຌวา
สิไงนัๅนทําดຌวย (made of) วัสดุหรือสารนัๅน โ ชน 
  The Golden Gate Bridge is made of steel. 
  สะพานกลดนกตสรຌางดຌวยหลใกกลຌา 

การ฿ชຌ person, persons, people 

 คําปกติสําหรับคนปนฝຆายอกพจนຏคือคําวา “person”ชน 
  The lift stops on the tenth floor and one person gets in. 
  ลิฟทຏหยุดทีไชัๅน 10 ละมีคนขຌาเป 1 คน 
 ผูຌรียนมักจะกิดความสับสนวาคําเหนทีไจะ฿ชຌกับจํานวนคนมาก โ อธิบายว า฿หຌ฿ชຌ 
persons หรือ people 
 รูปพหุพจนຏของ persons ทุกวันนีๅ฿ชຌฉพาะกับคําปนทางการละภาษาอังกฤษดຌาน
กฎหมายทานัๅน  ชน 
  This boat is licensed to carry 28 persons. 
  รือลํานีๅอนุญาต฿หຌบรรทุกผูຌดยสารเดຌ 28 คน 
 ฿นการขียนละสนทนาทัไว โ เป  ราควร฿ชຌ people ปนรูปพหุพจนຏของ person ชน 
  Thousands of people gathered to see the fireworks. 
  คนปนพัน โ มาชุมนุมกันพืไอชมดอกเมຌเฟ 

การ฿ชຌ quiet, quite 

 ปนรืไองกอ฿หຌกิดความสับสนงายกับคํา quiet ละ quite มืไอราขียนคําพวกนีๅ  รา฿ชຌ
ทัๅงพยัญชนะหมือนกันละรียงลําดับตางกัน 
 คําวา quiet ปนคําคุณศัพทຏมคีวามหมายวา “งียบ,  เมสงสียง”  ชน 
  Please be quiet while I’m talking. 
  กรุณางียบขณะทีไผมกําลังพูด 
  It’s very quiet in the forest at this time of day. 
  ฿นปຆางียบสงบมาก฿นชวงวลานีๅของวัน 

การ฿ชຌ raise, rise 

 มีมูล 2 ประการทีไ฿หຌกิดความสับสนระหวาง raise ละ rise ขึๅนอยูกับวา฿ชຌปนคํากริยา
หรือคํานาม 
 Raise ปนกริยาปกติทีไมกีรรมมารองรับ  มีความหมายวา  “ยก฿หຌสูงขึๅน”  ชน  
  He raised his hand to get the teacher’s attention. 
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  ขายกมือขึๅนพืไอ฿หຌครูสน฿จ 
 Rise ปนหริยาทีไนับเดຌเมมีกรรมมารับ (รูปอดีตปน rose, ชอง 3 คือ risen) กริยานีๅมี
ความหมายวา “ขึๅน  พิไม” ชน 
  The sun rises in the east. 
  ดวงอาทิตยຏขึๅนทางทิศตะวันออก 
 มืไอปนคํานามทัๅง raise ละ rise ปลวางินดือน  คาจຌางขึๅน  คําวา “raise”฿ชຌบบ
ภาษาอังกฤษบบชาวอมริกัน  สวน rise ฿ชຌบบภาษาอังกฤษบบชาวอังกฤษ ชน 
  They got a raise of $5 an hour. 
  พวกขาเดຌรบัคาจຌางขึๅนชัไวมงละ 5 ดอลลารຏ 
  A 2%rise is not enough. The workers deserve more. 
  งินดือนขึๅน 2% ยังเมพอ  คนงานสมควรเดຌมากกวานีๅ 
 คําวา “rise”สามารถ฿ชຌ฿นความหมาย “การพิไมขึๅน”  ทัๅงภาษาอังกฤษบบอมริกกัน  
ละบบอังกฤษ 
  There has been a sudden rise in crime. 
  อาชญากรรมพิไมขึๅนอยางรวดรใว 

การ฿ชຌ rob : steal 

 ทัๅง rob ละ steal ปนคํากริยา  หมายถึง  การอาสิไงของของ฿ครคน฿ดคนหนึไงดยผิด
กฎหมาย   ตมี ความหมายตางกันบຌาง ลใกนຌอย  คือ  “rob”หมายถึง  ปลຌนของ   สวน 
“steal”หมายถึง ขมยสิไงของ 
 การปลຌน (rob) ธนาคารหรือรຌานคຌาคือการอางินหรือทรัพยຏสมบัติเปดยการขูขใญบังคับ 
ชน 
  They robbed banks and stole cars. 
  พวกขาปลຌนธนาคารละขมยรถยนตຏเป 
 การขมย (steal) สิไงของคือการอาสิไงทีไเมเดຌปนของตน  คําวา “steal”จะตามดຌวยคํา  
บรุพบท from คือ ขมยสิไงของจากคน฿ดคนหนึไงหรือจากสิไง฿ดสิไงหนึไง ชน 
  Peter was accused of stealing biscuits from the food cupboard. 
  ปตอรຏถูกกลาวหาวาขมยขนมปຑงกรอบจากตูຌอาหาร 

การ฿ชຌ send, take 

 รา฿ชຌคํากริยา send ละ take มืไอยຌายสิไงของหรือคนจากทีไทีไราอยูขณะนีๅเปยังอีกทีไหนึไง  
ตยังมีความตกตางทีไสําคัญอยู 
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 การสง (send)  สิไงของคือนําสิไงนัๅนจากทีไทีไราอยูเปยังอีกทีไหนึไงดยทางเปรษณียຏ  ทาง
อนิตอรຏนใตหรือวิธีการอืไนโมืไอราสงคน฿ดคนหนึไงเปอีกทีไหนึไง  ราบอก฿หຌพวกขาเปทีไหงนัๅน 
ชน 
  The catalogue can be sent by mail or e-mail.  
  รายการสิไงของสงทางเปรษณียຏหรืออีมลຏ 
 การนํา (take) สิไงของคือนําเปดຌวยตัวราองจากทีไหนึไงเปยังอีกทีไหนึไง  หรือมืไอราพา฿คร
คน฿ดคนหนึไงเปยังอีกทีไหนึไง  รากใเปกับพวกขาละนําพวกขาเปยังสถานทีไหงนัๅน  ชน 
  Brenda will take you to the station in her car. 
  บรนดาจะพาคุณเปสถานีรพเฟดຌวยรถของธอ 

การ฿ชຌ tall, high 

 รา฿ชຌทัๅงคํา tall ละ high มืไอพดูถึงระยะทางทีไวัดสูงขึๅนเปดຌานบน 
 รา฿ชຌ tall มืไอบอกสิไงของ ชน ตຌนเมຌ  สา  ละตัวตึกทีไตัๅงจากพืๅนดินยืดขึๅนเปดຌานบน  
ละคอนขຌางจะบางรา฿ชຌ tall มืไอพูดถึงความสูงของคน ชน  
  How tall is your elder brother? 
  พีไชายคนตของธอสูงทาเหร 
 รา฿ชຌ high พืไออธิบายสิไงของ ชน หในภูขาซึไงตัๅงอยูบนพืๅนดินมีความยาวขึๅนเปดຌานบน  
ละกวຌางมากทีดียว  รา฿ชຌ high มืไอพูดถึงวัสดุทีไวัดจาบนมาลาง  ตเม฿ชຌกับความสูงของคน  รา
จะ฿ชຌคําวา high พืไอบอกสิไงของทีไระยะหนือพืๅนดิน คือลอยอยู฿นอากาศ ชน 
  The gibbon was swinging from a high branch. 
  ชะนีกําลังหวีไยงตัวจากกิไงเมຌสูง โ 

การ฿ชຌ wear, put on 

 ทัๅง wear ละ put on ปนกริยาทีไรา฿ชຌมืไอพุดคน ละสืๅอผຌาของพวกขา  ต put on  
หมายถึง การกระทํากีไยวกับสิไงทีไ฿ชຌปกปຂดรางกาย คือ สืๅอผຌา  สวน wear หมายถึง สภาพทีไรา
ปนอยูมืไอสวมสืๅอผຌา ชน รากําลังสวม (wearing) สืๅอผຌา  มืไอพรຌอมละปกปຂดรางกายของรา 
ชน 
  She often wears very long skirts. 
  ธอมักจะสวมกระปรงยาวมาก 
 ราสวม฿สชุดสืๅอผຌา  มืไอราหในวาหมาะกับรางกายของรา ชน  
  Put on your coat before you go out or you’ll catch cold. 
  สวมสืๅอคตรกอนจะออกเปขຌางนอกมิฉะนัๅนจะปนหวัด 
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สรุป 
 ตัๅงตอดีตถึงปຑจจุบัน รามักจะพบวาผูຌรียนภาษาอังกฤษปนภาษาทีไสองจํานวนมาก ยัง
รูຌสกึวาตนองมีปຑญหา฿นการสืไอสารภาษาอังกฤษทัๅงทางดຌานการสนทนาละการขียน ถึงมຌจะ฿ชຌ
วลา฿นการรียนปนระยะวลากวา 3 - 6 ป หรือมากกวาลຌวกใตาม หากสังกตชาวตางชาติทีไมา
อาศัย฿นประทศเทย ซึไงเมเดຌรียนวิชาภาษาเทย ตสามารถทีไจะสืไอสารกับคนเทยเดຌ฿น
ชีวิตประจําวันนัๅน จะพบวาลําดับขัๅนตอน฿นการรียนรูຌภาษาตางประทศตางจากขัๅนตอนของ
ยาวชนเทยอยางมากพราะสวน฿หญ ดใกเทยจะถูกปลูกฝຑง฿หຌรูຌจักการขียน หรือการสะกดกอน 
ละจึงตงประยคละนํามาพูด ดยบางคนอาจตຌองเปรียน English Conversation พืไอการนีๅ
ดยฉพาะ ดยมีความชืไอวาการสนทนาปนศาสตรຏขัๅนสูง฿นการรียน  จึงเมปลกทีไจะพบวาคน
เทยสวน฿หญทอง A-Z เดຌ ตเมสามารถ หรือเมมีความกลຌาทีไจะพูดภาษาอังกฤษ หรืออาน
ภาษาอังกฤษเดຌ ตฟຑงชาวตางชาติพดูเมรูຌรืไอง 

ขຌอสนอนะ 
 ดยหลักสูตรของตางประทศ ฿นการรียนภาษาทีไเม฿ชภาษาถิไนนัๅน จะริไมจากการทํา
ความคุຌนคย฿นการฟຑง ละพูดกอนปนขัๅนพืๅนฐาน ซึไงอาจเมสงผล฿นดຌานวิชาการ฿นขัๅนตຌน ตสงผล
ดยตรงตอความคยชิน ทีไจะฟຑงละพูดภาษาอังกฤษ฿นชีวิตประจําวันเดຌ ดยการสนทนาจะถูก
จัดปนวิชาขัๅนพืๅนฐาน (เมรวมถึงการสนทนา฿นสาขาวิชาฉพาะ) การอานทําความขຌา฿จ ละการ
ขียนปนศาสตรຏขัๅนสูง พราะฉะนัๅนถຌาผูຌรียนคนเหนอยากจะพัฒนาความกลຌา รวมถึงทักษะการ
รียนรูຌละการสืไอสาร ตຌองหมัไนฟຑง ขยัน฿ชຌ ละพกความกลຌาติดตัวเปดຌวยทุกครัๅง 
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การประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรมการเมคบคนพาลละการคบบัณฑิตพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ดใกละยาวชน฿นตําบลคุຌงตะภา อําภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ 
An Applaication of Buddhadhamma on Dissociation from The Wicked and 

Association with The Wise for Life-Quality Development of youth in Kungtapaw  

Sub-District Muang District, Uttaradit Province 

 

พระครสูุจติพัฒนพิธาน สมจฺิตฺต* 

พระครูวิรฬุหຏสุวรรณดิตถຏ กนฺตธมฺม** 

พระอธิการรุงรจนຏ อธิปຐฺญ*** 

 

บทคัดยอ 
 การประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรมรืไอง การเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิต฿นคัมภีรຏทาง
พระพุทธศาสนาถรวาทพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชนมวัีตถุประสงคຏ ๏ ประการคือ ํ 

พืไอศึกษาการเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิต฿นคัมภีรຏทางพระพุทธศาสนาถรวาท ๎. พืไอศึกษา
สภาพปຑญหาการคบมิตรของดใกละยาวชน฿นชุมชนตําบลคุຌงตะภา อําภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ 
๏.พืไอศึกษาการประยุกตຏ฿ชຌหลักพุทธธรรม ทีไกีไยวกับการเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิต พืไอ
พฒันาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชน฿นตําบลคุຌงตะภา อําภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ 
 คบคนพาล คือ คนทีไคิดชัไว พดูชัไว ทําชัไวปนปกติละหในกตัว มองถึงประยชนຏสวนตนมา
กอนสวนรวม คอยตจะสรຌางความดือดรຌอน฿หຌกับผูຌอืไน ลักษณะของคนพาลประกอบดຌวย การ
ทุจริตทัๅง ๏ ประการ คือ กายทุจริต วจีทจุริต  มนทุจริต  

สวนบัณฑิต คือ คนทีไคิดตรืไองทีไดี พูดตรืไองทีไดี ทําตสิไงทีไดี  ปนปกติ ปนคนทีไจะ
ชวยหลือผูຌอืไนดยเมหวังผล ลักษณะของบัณฑิตประกอบดຌวยการสุจริต ทัๅง ๏ ประการ คือ กาย
สุจริต วจีสุจริต มนสุจริต  ฿นสังคมทีไมีบัณฑิตมากกวาคนพาล ยอมจะทํา฿หຌสังคมนัๅนกิดความ
ปลอดภัย มีความสงบรมยใน เมรารຌอน วุนวายปนสังคมทีไมีตความสุข ความจริญ ดังนัๅนจึง
สมควรปฏิบัติตอบัณฑิตพืไอปนขวัญละกําลัง฿จ฿หຌสามารถทํางานชวยหลือสังคมละปกครองคน
เมดีหรือคนพาลเม฿หຌมีอาํนาจขมหงคนอืไน 

                                            
*
,
**

 ,
 ***

 อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชิงพุทธ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช 
วัดหมอนเมຌ จังหวัดอุตรดิตถຏ 
 

 

 



{ 90 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

 
 

ปຑญหาของดใกละยาชนของตําบลคุຌงตะภา ดยรวมลຌวมีปຑญหา฿นรืไองของการตอตຌาน
ผูຌ฿หญ เมคอยชืไอฟຑง฿นสิไงทีไผูຌปกครองบอก  สวน฿หญจะชืไอพืไอนละเปตามพืไอน มีอารมณຏรนุรง
ของวัยรุนสงผลตอสติปຑญญาของดใกละยาวชน ทาํ฿หຌมีผลกระทบตออนาคตของดใกละยาวชน
กอ฿หຌกิดปຑญหาตางโ ตามมา 

ดังนัๅน พืไอนหรือมิตรทีไมีพฤติกรรมดีชวยสงสริม฿หຌดใกละยาวชน ฿หຌเดຌลียนบบ
พฤติกรรมดีขึๅนมีความประพฤติดี ทางกาย ทางวาจา ทาง฿จ มีการปลูกฝຑงจิตสํานึก฿หຌหใน
ความสําคัญของการคบบัณฑิตลຌวนําพา฿หຌหมูบຌานตําบล฿หຌจริญรุงรือง สงบสุขปลอดภัย ละ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเดຌฝຄกฝนอบรมบมนิสัย ฿หຌบัณฑิตทีไมีจิต฿จผอง฿ส มีจิต฿จทีไสงบระงับ
ปราศจากกิลสครืไองศรຌาหมองทัๅงปวง จึงสามารถทําจิต฿หຌขຌาถึง ความสะอาด ความสวาง ความ
สงบ คือ จิตรูຌ จิตตืไน จิตบิกบาน ละปนดใกทีไดีของพอม  ปนศิษยຏทีไดีของครูบาอาจารยຏ ปน
พืไอนทีไ ดีของพืไอน ปนพลมืองทีไ ดีของประทศชาติ ละปนพุทธศาสนิกชนทีไ ดีของ
พระพุทธศาสนา 
 

คําสําคัญ : หลักพุทธธรรม; คนพาล; บัณฑิต;, คุณภาพชีวิต 
 

Abstact 

An Applaication of Buddhadhamma on Dissociation from The Wicked and 

Association with The Wise for Life-Quality Development of youth in Kungtapaw  

Sub-District Muang District, Uttaradit Province, Consis of 3 objective : 1) to study 

Dissociation from the Wicked and Association  with the wise in Theravada Buddhist 

scriptures, 2) to study the problem conditions of association with the friend of 

youth in Kungtapaw  Sub-District Muang District, Uttaradit Province and 3)  to study 

tha application with the wise for Life-quality development of youth in Kungtapaw  

Sub-District Muang District, Uttaradit Province. 

According to the Buddhist principles’ the Wicked is defined as person who is 

to ordinarilyhave wickendintention, to have wicked word, to have wicked act 

including  those who are selfish, readily holding their own benefit rather than the 

common good conduct intention, to have well-spoken speech andto have well act, 

keep helping the others with no expectation in benefit. Charateristic of the wise 

consist 3 good conduct in act, good conduct in though. In any society where have 
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many the wise prevail rather  than the wicked, that particular society will  certainly 

be peaceful, secured, without confusion and finally become an ever-

happy,prosperous society. Therefore, we  should praise the wisein order to be 

morale, encourage and support them to work and to help  society much  as much 

possible. Moreover we should control the wicked to come up the power to 

oppress the others. 

The main problems of youth in Kungtapaw  Sub-District revealed that they 

have the problem about the defiance to adults, not obeying in what their parents 

tell Instead, Most of them will  trust in their friends and followed with them under 

the violent emotion of teenagers.   As a result, intelligence of these young people 

is affected for their future life. More and more problems will ensue later. 

Consequently, it is seen that association with a good-conduct friend or 

companion can help support the youth or young people to imitate such good 

conduct which makes them have a good conduct of act, intention and though. 

Young people were then instilled to have  good consciousness and realized in the 

importance of association with the wise which will bring their community to be 

happy, prosperous, secured and self-life quality development. As a result, the 

young people will become the wise who have purified, cleared and peaceful mind 

with refraining from various sufferings and wicked luring things and they will then 

bring their mind into the lightness, cleanliness and peacefulness. That is to say that 

they will have knowing mind, awaking mind, and joyful mind and become a good 

child of their parents, being a good pupil of their teacher, being a good friend of 

their friends, being a good citizen of their nation and being a good Buddhist of the 

Buddhism. 
 

Keywords :   Buddhist moral code;, Bully; Graduate;  Life-Quality 
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บทนํา 
 คัมภีรຏทางพระพุทธศาสนาถรวาท฿นมงคลสูตร หรือ มงคลชีวิต ๏๔ ประการ เดຌกลาวถึง
การเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิตปนมงคลอนัสูงสุดํ  ละมังคลัตถทีปนี กลาวถึงลักษณะของ
คนพาลพึงทราบดຌวยอํานาจทุจริตมีความคิดรืไองทีไคิดชัไวปนตຌน ละการคบบัณฑิตผูຌพึงทราบดຌวย
อํานาจทุจริตมีความคิดรืไองทีไคิดชัไวปนตຌน ละการคบบัณฑิตผูຌพึงทราบดຌวยอํานาจสุจริต ๏ 

ประกอบดຌวย กุศลกรรมบถ ํ์ มีวຌนจากฆาสัตวຏ ปนตຌน ทา฿ดหลาหนึไง ชืไอวา บัณฑิต จึงมี
ลกัษณะ ๏ ประการ ยอมปนผูຌคิดตรืไองทีไคิดดี พดูตคําพูดทีไดี ละทําตกรรมทีไทําดี๎ ฿นสังคม
ตัๅงตอดีตจนถึงปຑจจุบัน มีทัๅงคนพาล ละบัณฑิตหรือคนงละคนปะปนควบคูกันตลอดมา จนมีคน
พดูวาสังคมมนุษยຏรายอมมีทัๅงคนดีละคนชัไวปะปนกันตามธรรมดาของลกมนุษยຏ พียงตวา฿น
สงัคมเทยมีพระพุทธศาสนาปนศาสนาทีไควบคูกันมาตัๅงตบราณจึงปนสังคมมีคนดีหรือบัณฑิต
มากกวา สวนคนเมดีหรือคนพาลนัๅนมีนຌอย จึงทํา฿หຌคน฿นสังคมเทยเมคอยมีปຑญหาหรือผลกระทบ
จากคนพาลมากนัก อาจจะปนพราะวาคน฿นสังคมเทยบราณ฿กลຌชิดกับพระพุทธศาสนาเดຌมี
อกาสศึกษาพระธรรมวินัยคําสัไงสอนของพระพุทธจຌา ละยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมอยาง
ครงครัด ดยฉพาะหลักธรรม฿นคัมภีรຏมังคลัตถทีปนี ละหลักธรรมทีไปนพืๅนฐาน฿นการปฏิบัติ
สาํหรับฆราวาส พืไอ฿หຌกิดประยชนຏสุขกตนอง ละสังคม 
 ความปนบัณฑิต คือ บคุคลทีไมีความประพฤติดีปนสุจริตชน เดຌก ผูຌทํามาหาลีๅยงชีพดย
สุจริตชอบธรรม ฿หຌความชวยหลือกืๅอกูลกสังคม หมูบຌานของตน พูดจาประสานผลประยชนຏ
สวนรวมเวຌเดຌนะนํา฿นสิไงทีไปนคุณ ปนประยชนຏเมชักชวนทางสียหายกสังคม ขณะดียวกันกใ
ปนตัวอยางกคน฿นสังคมเดຌอกีดຌวย พืไอปลูกฝຑงคานิยม฿นทางทีไถูกตຌอง฿หຌกิดขึๅน ทัๅงนีๅ บัณฑิตพึง
ปฏิบัติตนอยู฿นศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตามจารีตประพณีละวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พราะบัณฑิต คือ คนคิดรืไองดีมีสาระ พูดดีมีสาระ ละทําดีมีสาระ  นอกจากนัๅนบัณฑิตยัง
ประกอบดຌวยคุณลักษณะพิศษอีก คือ ฉลาด฿นการสอบถามสุขทุกขຏของหมูคณะชุมชน ฉลาด฿นการ
กຌปຑญหาทีไถูกถาม ละมืไอขาตอบปຑญหาเดຌ กใ฿หຌความยินดี ละยกยอง฿หຌปรากฎ฿นหมูบຌานละ
ชุมชน 
 ฉะนัๅน ฿นภาพรวมลຌวความปนบัณฑิตมีปกติคิดดี พูดดี ละทําดี ลักษณะทัๅงสามอยางนีๅ 
จึงกืๅอกูลตอคนอืไน นับตัๅงตสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันการ

                                            
ํ ขุ.ขุ.(เทย) ๎๑/๏/๒. 
๎ พระสิริมังคลาจารยຏ, มังคลัตทีปนี ปล ลมทีไ ํ, พิมพຏครัๅงทีไ ํ๑, (กรุงทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๎๑๑์), หนຌา ๎๏. 
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ปกครอง กใลຌวนมีความตຌองการคนทีไปนบัณฑิตพืไอมาบริหารหมูคณะ฿หຌกิดความจริญกຌาวหนຌา ฿น
ทุกสาขาอาชีพ พราะปนคนมือสะอาด ทํางานปรง฿ส ตรวจสอบเดຌละปนทีไเวຌวาง฿จกชนทัๅง
ปวง ฉะนัๅนพระพุทธดํารัสตรัส฿หຌราลือกคบบัณฑิตละละวຌนคบคนพาลสีย ละการบูชาคนทีไ
ควรบูชา จัดปนมงคลกชีวิตของตนองอยางยิไง๏ มຌตการคบหาคนมืไอราคบคนชน฿ด กใจะมี
ความประพฤติหมือนกันกับคนประภทนัๅนชนกัน จึงควรลือกคบบัณฑิต คือ คนดี วຌนการคบคຌน
พาลสีย 
 สภาพของคน฿นสังคมละวัฒนธรรมตําบลคุຌงตะภา เดຌสวนากับผูຌนําทຌองถิไน คือ กํานัน 
ผูຌ฿หญบຌาน ละนายกทศมนตรี ตําบลคุຌงตะภา ถึงปຑญหา฿นชุมชนตําบลคุຌงตะภา ชน ปຑญหา
ครอบครัว สังคม ขนบธรรมนียมประพณีละวัฒนธรรม ชน การอืๅอฟຕอผืไอผ กืๅอกูลกัน
ชวยหลือพึไงพาอาศัยซึไงกันละกัน การคารพนับถือกันอยางพีไอยางนຌอง มีความสืไอมถอยจาก
สังคมละวัฒนธรรมดยสวนรวมฉพาะกิดจากนๅํามือของคนพาล ทัๅงนีๅพราะวาดใกละยาวชน฿น
ตําบลคุຌงตะภาริไมสืไอมถอยจากดຌานคุณธรรมจริยธรรม พราะเปหลงอยูกับวัตถุนิยมละ
ทคนลยีมากยิไงขึๅน ละละลยการศึกษาละปฏิบัติตนตามประพณีวัฒนธรรมตามหลักพุทธธรรม
คําสัไงสอน฿นทางพระพุทธศาสนาถรวาท 
 ฉะนัๅน ดใกละยาวชน฿นตําบลคุຌงตะภา฿นยุคลกาภิวัฒนຏหรือยุคทคนลยี จึงหันเป
ประพฤติกรรมทําความประพฤติเมพงึประสงคຏ สรຌางความสียหายตางโ มากขึๅน ตัวอยางชน มักทํา
รຌายรางกายกัน฿นคราวทีไมีงานทศกาลตางโ ของหมูบຌาน ดยคนหนุมคนสาว วันรุนมักจะคะนองเม
สาํรวม กาย วาจา หมือนตครัๅงบราณ พราะคนหลานีๅ ชอบดืไมสุรา ยาสพติด จนมึนมาบางราย
กใลักทรัพยຏชาวบຌาน ตัๅงตของลใกโ นຌอยโ ชนสิไงของทีไวางขายตามตลาดสินคຌาชัไวคราว ครืไองมือ
ทางการกษตรของคน฿นหมูบຌาน จนกระทัไงถึงทรัพยຏทีไมรีาคามาก ชน รถจักรยานยนตຏ ถຌาจຌาของ
รถผลอหรือจอดทิๅงเวຌนานเปกใสูญหายเดຌ ละยากตอการติดตามคืน สิไงหลานีๅปนพฤติกรรมทีไสรຌาง
ความดือดรຌอนกชาวบຌาน฿นตําบลคุຌงตะภา มຌจะมีจຌาหนຌาทีไหนวยรักษาความปลอดภัยของ
หมูบຌานทีไคอยดูลผลัดปลีไยนกันดูลกใตาม฿นวลากลางคืน ตกใเมสามารถสรຌางความอบอุน฿จ
฿หຌกชาวบຌาน฿หຌพียงพอ พราะนืไองจากตຌองคอยระมัดระวังพวกคนทีไคอยจຌองจะลักทรัพยຏของ
ตนอง จึงถือวาคนพาลนัๅนปนผูຌมีความประพฤติชัไวทางกายกรรม วจีกรรม ละมนกรรม 
 ผลจากการประพฤติหรือการกระทําของคนพาล จึงมีลักษณะเป฿นทางทีไทํา฿หຌวัฒนธรรมทีไ
ดีงามของสังคมเทยสืไอมถอยลง ผูຌวิจัยหในวา฿นอดีตคนพาลมีนຌอย คนทีไปนบัณฑิตมีมาก ปຑญหา฿น
สงัคมจึงเมคอยมี ดังนัๅน จึงสน฿จวิคราะหຏลักษณะคนพาลละลักษณะของบัณฑิต พืไอหาวิธีเมคบ

                                            
๏ ปຂດน มุทุกันตຏ, มงคลชีวติภาคทีไ ํ, (กรุงทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๎๑๏๑), หนຌา ํ์๑. 
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คนพาล ละลือกคบบัณฑิต ละศึกษารูปบบการเมคบคนพาลละรูปบบการคบบัณฑิต พืไอ฿หຌ
มีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌองตามหลักธรรม฿นคัมภีรຏมังคลัตถทีปนีทางพระพุทธศาสนา สามารถ
มองหในทษการกระทําของคนพาลละประยชนຏของการคบบัณฑิต นํารูปบบละวิถีการคบ
บัณฑิตละเมคบคนพาลของคน฿นสังคมเดຌอยางถูกตຌองละหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู฿นสังคม
ตอเป 

ทบทวนอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
พระสิริมังคลาจารยຏ กลาวถึง คนพาลดังความวา สัตวຏหลา฿ด หลาหนึไง ผูຌประกอบดຌวย 

อกุศลกรรมบถ ํ์ มีปาณาติบาต ปนตຌน  ชืไอวาคนพาล มีอทุาหรณຏ ครูทัๅง ๒ มีปรูณกัสสะ ปนตຌน 
ละปาปบุคคลหลาอืไน ชน พระทวทัต ละกกาลิกภิกษุ ปนตຌน พึงทราบวา “คนพาล” คน
หลานัๅน ทานรียกวา คนพาล พราะเมปนอยูดຌวยปຑญญาปนอยูดຌวยอาการสักวาหาย฿จดຌวยหตุ
นัๅน ฿นอรรถกถา ทานจึงกลาววา  “ชนหลา฿ดปนอยูอธิบายวาดํารงชีพดຌวยอาการสักวาลมหาย฿จ
ขຌาออกหา฿ชปนอยูดຌวยปຑญญาอันประสริฐเมหตุนัๅน ชนหลานัๅน จึงชืไอวา พาล” อกีนัยหนึไง ทาน
กຌ พาลศัพทຏวา ชนจําพวก฿ด ตัดสียซึไงประยชนຏทัๅง ๎ ถืออาตสิไงอันมิ฿ชประยชนຏทัๅง ๎ ชน
จําพวกนัๅน ชืไอวาพาลพรຌอมกันนีๅทานเดຌรจนาถึงคนทีไควรสพละเมควรสพ กลาวคือ ฿นคนพาล 
ละบัณฑิต ๎ พวกนัๅน พวกบัณฑิตทานัๅนควรสพ  พวกคนพาลเมควรสพ พวกคนพาลปนชนกับ
ปลานาผูຌสพคนพาลนัๅน กใชนกับ฿บเมຌหอปลานาถึงความปนผูຌอันวิญຐูชนทัๅงหลายควรทิๅงละ
กลียดชัง พราะบุคคลคบคนชน฿ด กใมคีนชนนัๅนปนคติ ซึไงสดง฿หຌหในวาคนพาลยอมปรากฎดย
ความปนผูຌประกอบดຌวย อกุศลกรรมบถ ํ์ ปนผูຌดํารงชีพอยูคือ มีชีวิตอยูสักวามีตลมหาย฿จขຌา
ออกดยปราศจาก ปຑญญา฿ครครวญ฿นสิไงอันปนประยชนຏหรือเม฿ชประยชนຏอยู฿นฐานะอันวิญຐู
ชนเมควรขຌาเปคบหาพราะคนพาลปนหตุนๅํามาซึไงสิไงอันหาประยชนຏมิเดຌดยประการดังกลาว
ขຌางตຌน ซึไงปนนวทาง฿นการศึกษาละขยายความชืไอมยงทีไปรากฎ฿นพระสุตตันนปຂฎกดຌวย๐ 
 พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต) เดຌสดงทัศนะกีไยวกับคนพาลละบัณฑิตเวຌ฿นหนังสือพุทธ
ธรรมวา บัณฑิต คือ คนฉลาด หรือคนทีไดํานินชีวิตดຌวยปຑญญา มีคุณสมบัติหลายอยาง ชน ผูຌ
ประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มนสุจริต  ผูຌประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ
นีๅ รียกวา บัณฑิต สวนคนพาล คือ ผูຌบกภาระทีไมายังเมถึง ละผูຌเมบกภาระทีไมาถึงลຌว มี

                                            
๐ พระสิริมังคลาจารยຏ, มังคลัตตถีปนี ปล ลมทีไ ํ, หนຌาทีไ ๎๏. 
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คุณสมบัติ ๏ ประการ คือ ประกอบดຌวยกายทุจริต ประกอบดຌวย วจีทุจริต ประกอบดຌวย มน
ทุจริต๑ 
 พระครูศิริปຑญญามุนี (ออน) เดຌอธิบายถึง บัณฑิต ฿นงานขียนกีไยวกับคัมภีรຏมลคลทีปนี 
ปล เวຌวา บัณฑิต หรือนักปราชญຏ หากบุคคล฿ดเปคบหาสมาคม จัดปนมงคลอันสูงสุดทัๅงชาตินีๅ
ละชาติหนຌา พราะบัณฑิตปรียบหมือนของมีกลิไนหอม ถຌาบุคคลเดຌคบหากใพา฿หຌมีกลิไนหอมฟุງงเป 
คือ การประพฤติกาย วาจา ฿จ ทีไบริสุทธ่ิ สวนคนพาลปรียบสมือนคนมีกลิไนหมใน ถຌาผูຌ฿ดคบหากใ
ทํา฿หຌหในดຌวยความประพฤติชัไวทางกาย วาจา ฿จ การประพฤติทจุริตยอมนืไองมาจากคนพาล๒ 

ความหมายของคนพาลละบัณฑิต 
 ๏.ํ คนพาล 
 คนพาล ฿นทางคัมภีรຏพระพุทธศาสนาเดຌกลาวถึงลักษณะของคนพาล ประภทของคนพาล
ทีไปรากฏอยู฿นพระสุตตันตปຂฎก บงปຑจจัยคนพาลปนคนพาลภาย฿นละคนพาลภายนอก มีจิต฿จ
ขุนมัวปนปกติ ปนผล฿หຌมีความหในผิด ยึดถือปนคานิยมผิดโ  ละมีวินิจฉัยสีย คือ เมรูຌวาอะเรดี 
อะเรชัไว อะเรควร อะเรเมควร คนพาลปนปຑจจัยภายนอก คือ คนพาลทัไวเปชอบกระทําการ
ทะลาะวิวาท ชกตอย ชอบความรุนรง คนพาลทีไปนปຑจจัยภาย฿น คือ คนพาลทีไมีพฤติกรรมทีไชอบ
คิดชัไวปนปกติวิสัย ชอบพูดจาทีไชัไวปนปกติวิสัย ละชอบกระทํากรรมชัไวปนปกติวิสัย 
 พระผูຌมีพระภาคจຌา ตรัสวา การเมคบคนพาลละการคบบัณฑิต กพวกทวดา ละมนุษยຏ
วาปนมงคล ละการคบคนพาลนัๅนกใเมปนมงคล ฉะนัๅน พระผูຌมีพระภาคจຌา มืไอทรงติตียนการ
คบกับคนทีไมิ฿ชกัลยาณมิตร ซึไงหักประยชนຏทัๅงลกนีๅละลกหนຌา ละทรงสรรสริญการสมาคมกับ
กัลยาณมิตร ซึไง฿หຌสํารใจประยชนຏ฿นลกทัๅงสอง จึงตรัสการเมคบพาลละการคบบัณฑิตกอน ก
ทวดาละมนุษยຏทัๅงหลาย สัตวຏทัๅงหลายทุกประภท ผูຌประกอบดຌวยอกุศลกรรมบถ มีปาณาติบาต 
ปนตຌน ชืไอวา คนพาล฿นจํานวนคนพาลละบัณฑิตนัๅน คนพาลหลานัๅน กใจะรูຌเดຌดຌวยอาการทัๅงสาม 
หมือนอยางทีไพระผูຌมีพระภาคจຌาตรัสเวຌ๓  

                                            
๕ พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พทุธธรรม, พิมพຏครัๅงทีไ ๐, (กรุงทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๎๑๏๔), หนຌา ๒๎๔ – ๒๎๕. 
๒ พระครูศิริปຑญญามุนี (ออน), คมัภีรຏมงคลทปนี ปล, (กรุงทพมหานคร : ลีไยงชียงจงจริญ, ๎๑์๒), 

หนຌา ๎๑. 
๓ ขุ.ขุ.อ. (เทย) ๏๕/ํ๓์-ํ๓๎-ํ๓๏ 
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 พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช ป.ธ.๕) เดຌขียนเวຌ฿นพจนานุกรรม พืไอการศึกษาพุทธ
ศาสนຏ เวຌวา คนพาล ดยทัไวเปหมายถึง คนชัไวรຌาย คนกะกะกร คนเมดี คนประพฤติสียหาย คน
ทีไดืๅอรัๅน คนชอบหารืไองคนอืไน คนมีลักษณะอยางนีๅรียกวา คนพาล  
 คนพาล ฿นทางธรรม ทานมดกําหนดเวຌดຌวยครืไองหมายหรือการกระทําทีไผูຌนัๅนสดงออกมา
คือ ผูຌ฿ดชอบทําสิไงทีไชัไว ชอบพูดคําทีไชัไว ชอบคิดรืไองทีไชัไว ผูຌนัๅนชืไอวา คนพาล ถຌามีผูຌ฿ดมีลักษณะนิสัย
ละพฤติกรรม ๑ ประการนีๅ คือ  

ํ) ชอบนะนําสิไงทีไเมควรนะนํา 
๎) ชอบทํา฿นรืไองทีไมิ฿ชหนຌาทีไ 
๏) ชอบนําเป฿นทางทีไสียหาย 
๐) ชอบกรธ เมพอ฿จมืไอถูกนะนําดีโ 
๑) เมรูຌจกัละเมชอบระบียบวินัย 

ผูຌนัๅน ชืไอวา คนพาล๔ 
 ฿นพระสูตรเดຌกลาวถึงบุคคลทีไปนคนพาลอันเดຌก ครูทัๅง ๒ มีปูรณกัสสปะปนตຌน ละ
บคุคลอืไนโ คือ ทวทัต กกาลิกะ กฎมทกะ ติสสขัณฑาทวีบุตร  สมุทททัตตะ นางจิญจมาณวิกา 
ปนตຌน ละพีไชายของ พีไชายของ ฑีฆวิทะ ครัๅงอดีตพึงทราบวา คนพาล 
 ฿นคัมภีรຏมังคลัตถทีปนี กลาวถึง การคบคนพาล หรือวาดຌวยการสพละเมสพคนพาล 
ละบัณฑิต เวຌอยางพิสดาร คาถาทีไ ํ ตอเปนีๅ 
 การเมคบคนพาล หมายถึง การเมคบคนพาลปนพืไอน การเมขຌาเปปนพวก ดຌวยการเม
คบหาคนพาลนัๅน ชืไอวา การเมสพ มนุษยຏผูຌประกอบดຌวยอกุศลกรรมบถ ํ์ มีปาณาติบาต ปนตຌน 
ชืไอวา คนพาล 
 คนทีไควรสพละเมควรสพ ฿นคนพาลละบัณฑิตทัๅง ๎ พวกนัๅน พวกบัณฑิตทานัๅน ควร
สพ พวกคนพาล หาควรสพเม พราะพวกคนพาลปนชนกับปลานา ผูຌสพคนพาลนัๅน กใชนกับ
฿บเมຌหอปลานา ถึงความปนผูຌอันวิญຐูชนทัๅงหลายควรทิๅงละกลียดชัง (ฝຆาย) บัณฑิต ปนชนกับ
ของหอมมีเมຌกฤษณาละมาลา ปนตຌน ถึงความปนผูຌควรกับ฿บเมຌทีไพนัของหอมมีกฤษณาละมาลา 
ปนตຌน ถึงความปนผูຌควรสรรสริญ ละภูมิ฿จของวิญຐูชนทัๅงหลาย 
 สุชีพ ปญุญานุภาพ กลาวเวຌ฿นหนังสือพระเตรปຂฎกฉบับสําหรับประชาชนเวຌวา ทรงสดง
คนพาลกับบัณฑิต ๎ ประภท หลายอยาง ดยบงเปตามลักษณะ คือ ผูຌอาภาระทีไยังเมมาถึงกับเม

                                            
๔ พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช ป.ธ.๕), พจนานกุรมพืไอการศึกษาพุทธศาสนຏ คําวัด, พิมพຏครัๅงทีไ 

๏, (กรุงทพมหานาคร : ม.ป.ส., ๎๑๑ํ), หนຌา ๒๒๕ 
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อาภาระทีไมาถึง ปนคนพาล ทีไตรงกันขຌามปนบัณฑิต ผูຌสําคัญวาควร฿นของทีไเมควรกับสําคัญวาเม
ควร฿นของทีไควรปนพาล ทีไตรงขຌามปนบัณฑิต ลຌวทรงสดงวา อาสวะ (กิลสทีไดองอยู฿นสันดาน) 
ยอมจริญกบคุคล ๎ ประภท ทีไสําคัญผิดตางโ กับทีไเมสําคัญผิดตางโ ฿นรืไองควรรังกียจรืไอง
อาบัติ ธรรมละวินัย๕ 
 คน฿นลกนีๅมี ๎ ประภท คือ คนดี กับ คนสีย ทีไวาดี หรือ สียนัๅน หมายความวา ดีหรือ
สีย฿นตัวคนนัๅนดຌวย ลຌวกใทําคนทีไขຌาเปกีไยวขຌอง฿หຌดีหรือสียตามเปดຌวย ฿นคนสองพวกนีๅพระพุทธ
องคຏทรงสอน฿หຌราสน฿จกับพวกคนสียกอน พืไอจะ฿หຌหลีกวຌนพราะถຌาราตกเปอยูกับพวกคนสีย
ลຌว ราองจะกลายปนคนสีย ทําอะเรเมขึๅน หมือนราจะวาดรูป ระบายสีตางโ ถຌาปลอย฿หຌสีดํา
หกลอะผนกระดาษสียลຌว มຌจะระบายสีอืไนสักทาเรมันกใอาสวยงามเมเดຌ คนประภทนีๅ 
รียกวา คนสีย ภาษาทางศาสนาทาน฿หຌคําวา พาละ หรือ พาล มงคลชีวิตลําดับรกทีไสุดพระพุทธ
องคຏทรงสอน฿หຌวຌนจากการคบคนประภทนีๅ พฤติการณຏของคนพาลมี ๑ อยาง คือ 

ํ) คนพาลชอบชักนําเป฿นทางผิด 
๎) คนพาลชอบทํา฿นสิไงเม฿ชธุระ 
๏) คนพาลหในผิดปนชอบ 
๐) คนพาลมຌราพูดดีโ กใกรธ 
๑) คนพาลเมรบัรูຌระบียบวินัย 

คนพาลกใหมายถึง คนกําลังนຌอย หรือ คนออนอ ละทรรศนะของศาสนากใหในอยางนัๅน 
จริงโ คือ หในวาคนพาลคือคนออนอ ปนคนประภทกําลังนຌอย คือกําลังกาย กําลังความรูຌ กําลัง
ความดี 

คนพาลหมายถึง ออน หมายความวา ออนความคิดเมอาจคิดริริไมสรຌางชีวิต฿หຌดีขึๅนกวา
ภาวะดิมเดຌ คนออนสติเมมีกาํลังของจะปลุกตน฿หຌตืไนตัวตืไน฿จ ออนปຑญญาเมมีปรีชาความสามารถ
ทีไจะรูຌดีรูຌชัไวหรือรูຌหตุรูຌผล ละตัดสียซึไงประยชนຏทัๅงสองทีไตนควรบําพใญํ์ 

๏.๎ บัณฑิต  
 คําวา บัณฑิต มาจากภาษาบาลีวา ปຑณฑิตา  ซึไงปลวา ผูຌดํานินชีวิตดຌวยปຑญญา ซึไงตรง
ขຌามกับคนพาล ทีไปลวา คนง หรือคนทีไดํานินชีวิตดຌวยตัณหา ดํานินชีวิตดຌวยความหลงสังคมเทย 
ตใมเปดຌวยคนจบปริญญา เดຌปนบัณฑิตพียงต฿นนาม ตามทีไสังคมอุปลกนຏขึๅนทานัๅน คือ 
  คนจบปริญญา ตถຌาทานยังหยียดหยามคนเมมีความรูຌ กใคือ คนพาล หรือ คนง 
                                            

๙ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระเตรปຂฎกฉบับสําหรับประชาชน, หนຌา ๑์๎ 

๑๐ ปຂດน มุทุกันตຏ, พ.อ., มงคลชีวิต ภาค ํ หนຌา ๓๎ 



{ 98 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

 
 
  คนจบปริญญา ถຌาดูถูกคนบຌานนอก คอกนา กใคือ คนพาล หรือ คนง 
  คนจบปริญญา ถຌายังปนผีพนัน ยังลุมหลง฿นลกียຏอบาย กใคือ คนพาล หรือ คนง 
 บณัฑิตทางพระพุทธศาสนา คือ คนทีไดํานินชีวิตดຌวยปຑญญา หมายถึง รูຌสิไง฿ดควรทํา สิไง฿ด
เมควรทํา รูຌจักปลอยวาง รูຌกฎหงเตรลักษณຏ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูຌจักการ฿หຌคุณคาละ
ศักด่ิศรีของตละคน พราะเมมี฿ครลือกกิดเดຌ รูຌจักหาความสุขจากการบงปຑน รูຌจักมองลกงดี 
ปลีไยนปลงเป บัณฑิต คือ คนทีไดํานินชีวิตดຌวยปຑญญา คือ รูຌจักยกยะ สิไง฿ดควร สิไง฿ดเมควร 
พาล หรือ พาล หรือ คนง คนทีไดํานินชีวิตดຌวยตัณหา หลงตน อวดตน ทะนงตน 
 คําวา บัณฑิต ปลวา ผูຌฉลาด ซึไงหมายถึง ฉลาดทีไมีปຑญญา ปนตัวผลักดันอยูบืๅองหลัง 
สาํหรับสิไงทีไจะวัดคุณลักษณะของความฉลาดนัๅน ประกอบดຌวย ๏ คุณลักษณะ คือ  
  ํ) รูຌ หมายถึง การรูຌวาอะเรควรอะเรเมควร อะเรดี อะเรชัไว  อะเรถูก อะเรผิด 
อะเรสูง อะเรตไํา ซึไงการรูຌ฿นลักษณะนีๅมุงนຌนทีไ การรูຌสภาวะทุกอยางทีไกิดขึๅนตามความปนจริง 
  ๎) ตืไนหมายถึง การทีไสภาพจิตของมนุษยຏตืไนจากการครอบงํา ดຌวยความอยากทีไ
กินขอบขต ละเรຌขีดจํากัด ภาวะทีไจิตตืไนจากการครอบงําของความกรธ ละกลียดชังทีไเมพึง
ปรารถนา ละภาวะจิตทีไตืไนจากความเมรูຌ (อวิชชา) ทีไบัง฿จจนนําเปสูการตัดสิน฿จกระทําการดย
ขาดความยัๅงคิดละรูຌทาทัน 
  ๏) บิกบาน  หมายถึง สภาพจิตของบัณฑิตมีความสุข สดชืไน ละบิกบานประดุจ
ดอกบัว฿นยามชຌาทีไพรຌอมผชิญหนຌากับสิไงตางโ ทีไจะกิดขึๅน เมวาจะปนการ฿ชຌชีวิตการทํางาน ละ
กีไยวขຌองกับบุคคลอืไนโ ฿นสังคม 
 พจนานุกรมพุทธศาสนຏฉบับประมวลศัพทຏ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป .อ.ปยุตฺต) ฿หຌ
ความหมาย คําวา บณัฑิตวา คือ ผูຌมีปຑญญา  นักปราชญຏ ผูຌดํานินชีวิตดຌวยปຑญญาํํ 
 สวนความหมายคําวา บัณฑิต ตามสารานุกรมพระพุทธศาสนา ฉบับประมวลจากพระ
นิพนธຏสมดใจพระมหาสมณจຌา กรมพระยาวชิรญาณวรรส เดຌกลาววา บัณฑิต นัๅน ดยความกใคือ 
สตับุรุษ บุรุษดีงาม บุรุษ สงบระงับดຌวยกาย วาจา ฿จ วาดยลักษณะมีความประพฤติชอบปนตຌน 
ปนครืไองกําหนดหมาย มืไอจะคิดการ฿ดกใคิดตการทีไชอบ ดຌวยอํานาจ อนภิชฌา คือ เมพงสิไงของ
ผูຌอืไน ดຌวยความลภ ดຌวยอํานาจความเมพยาบาท ปองรຌาย ดຌวยอํานาจความหในชอบถูกตຌองตาม
คลองธรรมหในผิดวาผิด หในชอบวาชอบ  มຌมืไอพูดคํา฿ด กใพูดคคําทีไชอบ  เมพูดทใจ เมพูด

                                            
๑๑ พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ.ปยุตฺต), พจนานกุรมพุทธศาสนຏฉบับประมวลศัพทຏ ๎๑๑๒, พิมพຏครัๅงทีไ 

๎์, (กรุงทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๑๎), หนຌา ํ๓๕. 



ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  { 99 }

 
 
สอสียด เมพดูหยาบ เมพูดคําเมปนประยชนຏ มຌมืไอทําการ฿ด กใลຌวนคิดลຌวนพูดลຌวนทําคการทีไ
ปนทัๅงประยชนຏตนละประยชนຏผูຌอืไน 
 ดังนัๅน บัณฑิต จึงควร ปนทัๅงผูຌมีความรูຌความสามารถละมีความประพฤติดีบัณฑิตทีไทຌ
หรือพียงคปลือกนอกํ๎ 
 บคุคลผูຌปนบัณฑิตตามหลักพระพุทธศาสนาถรวาท ปนบุคคลทีไดํานินชีวิตดຌวยปຑญญา
ละปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธจຌา อันปนพระศาสดาของพระพุทธศาสนาทรง
สอน฿หຌพทุธบริษัททัๅงหลายทัๅงหลายเดຌรูຌถึงธรรมอันประสริฐทีไปนนวทางหงการปฏิบัติ฿นการ
ดํานินชีวิตอยู฿นสังคมละพืไอ฿หຌกิดความสุขพຌนจากความทุกขຏ ชืไอวาสังคมปຑจจุบนัตຌองการบุคคล
ทีไคิดดี พดูดี  ละทําดี มาปนผูຌนําพืไอพฒันาสังคม ประทศชาติ฿หຌมีความจริญยิไงโ ขึๅนเปํ๏ 
ลักษณะของคนพาลละบัณฑิต 
 ๐.ํ วาดຌวยลักษณะของคนพาลละบัณฑิต  
 พระพุทธจຌาตรัสวา ตามหลักธรรม฿นพระพุทธศาสนาของคนพาลมีกรรมปนครืไองกําหนด 
บณัฑิตมีกรรมปนครืไองกําหนด ปຑญญามืไอ฿ชຌปนประจําจึงงดงาม บุคคลประกอบดຌวยธรรม ๏ 

ประการ พงึทราบวา ปนคนพาล   
ธรรม ๏ ประการ อะเรบຌาง คือ 

  ํ.กายทุจริต (ความประพฤติชัไวดຌวยกาย) 
  ๎.วจีทุจริต (ความประพฤติชัไวดຌวยวาจา) 
  ๏.มนทุจริต (ความประพฤติชัไวดຌวย฿จ) 
 บคุคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการนีๅล พึงทราบวา ปนคนพาล 
 บคุคลประดຌวยดຌวยธรรม ๏ ประการพึงทราบวาปนบัณฑิต  

ธรรม ๏ ประการ อะเรบຌาง คือ 
  ํ.กายสุจริต (ความประพฤติชอบดຌวยกาย) 
  ๎.วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดຌวยวาจา) 
  ๏.มนสุจริต (ความประพฤติชอบดຌวย฿จ) 
 บคุคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการนีๅล พึงทราบวาปน บัณฑิต 

                                            
๑๒ สมดใจพระมหาสมณจຌา กรมพระยาวชิรญาณวรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา ฉบับประมวล

จากพระนิพนธຏ, พิมพຏครัๅงทีไ ๎ (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๎๑๏๕), หนຌา ๎๑๑. 
ํ๏  พระมหาดํานิน ฐิตวิริย (หมายดี), “การศึกษาวิคราะหຏบัณฑิต฿นพระพุทธศาสนาถราวาท 

วิทยานิพนธຏพทุธศาสตรຏมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๑๏). 



{ 100 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

 
 
 พราะหตุนัๅน ตຌองพึงสําหนียกอยางนีๅวา “บุคคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ฿ด พึง
ทราบวาปนบัณฑิต ราจักประพฤติวຌนธรรม ๏ ประการนัๅน บุคคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ
฿ด พงึทราบวา ปนบัณฑิต ราจักถือปฏิบัติ ๏ ประการนัๅนํ๐ 
 ๐.๎ วาดຌวยความคิดระหวางคนพาลกับบัณฑิต 
 พระพุทธจຌาตรัสวา ลักษณะหงคนพาล ครืไองหมายหงคนพาล ความประพฤติเมขาด 
สายหงคนพาล ๏ ประการนีๅ 
 ลกัษณะหงคนพาล ๏ ประการ คือ คนพาล฿นลกนีๅ 
  ํ.ชอบคิดตรืไองชัไว 
  ๎.ชอบพูดตรืไองชัไว 
  ๏.ชอบทําตรืไองกรรมชัไว 
 ถຌาคนพาลเมชอบคิดรืไองชัไว เมชอบพูดรืไองชัไว เมชอบทํากรรมชัไวชนนัๅน บัณฑิตทัๅงหลาย
จะพึงรูຌขาดຌวยหตุเรวา “ผูຌนีๅปนคนพาล เม฿ชคนดี” ตพราะคนพาลชอบคิดตรืไองชัไว ชอบพูด
ตรืไองชัไว ละชอบทําตกรรมชัไว ละชอบทําตกรรมชัไว ฉะนัๅน บัณฑิตทัๅงหลายจึงรูຌจักขาวา “ผูຌ
นีๅปนคนพาล เม฿ชคนดี”  

 ลักษณะหงคนพาล ครืไองหมายหงคนพาล ความประพฤติเมขาดสายหงคนพาล ๏ 

ประการนีๅล 
 ลักษณะหงบัณฑิต ครืไองหมายหงบัณฑิต ความประพฤติเมขาดสายหงบัณฑิต ๏ 

ประการนีๅ 
 ลักษณะหงบัณฑิต ๏ ประการ คือ บัณฑิต฿นลกนีๅ 
  ํ.ชอบคิดตรืไองดี 
  ๎.ชอบพูดตรืไองดี 
  ๏.ชอบทําตกรรมดี 
 ถຌาบัณฑิตเมชอบคิดรืไองดี เมชอบพูดรืไองดี เมชอบทํากรรมดี ชนนัๅน บัณฑิตทัๅงหลายจะ
พงึรูຌขาดຌวยหตุเรวา “ผูຌนีๅปนบัณฑิต ปนคนดี” ตพราะบัณฑิตชอบคิดตรืไองดี ชอบพูดตรืไอง
ดี ละชอบทําตกรรมดี ฉะนัๅน บณัฑิตทัๅงหลายจึงรูຌจักขาวา “ผูຌนีๅปนบัณฑิต ปนคนดี”  

 ลักษณะหงบัณฑิต ครืไองหมายหงบัณฑิต ความประพฤติเมขาดสายหงบัณฑิต ๏ 

ประการนีๅ 

                                            
ํ๐ องฺ.ติก.(เทย) ๎์/๎/ํ๐์-ํ๐ํ 



ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  { 101 }

 
 
 พราะหตุนัๅน ตຌองพึงสําหนียกอยางนีๅวา “บุคคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ พึงทราบ
วา ปนพาล ราจักประพฤติวຌนธรรม ๏ ประการนัๅน บุคคลประกอบดຌวยธรรม ๏ ประการ พงึทราบ
วา ปนบัณฑิต ราจักถือปฏิบัติ ๏ ประการนัๅน” 

ขຌอปฏิบัติตอการเมคบคนพาล ละการคบบัณฑิต 
 พระผูຌมีพระภาคจຌา ตรัสบอกถึงบุคคลทีไเมควรคบกอน จึงตรัสวา การเมคบคนพาล การ
คบบัณฑิต ความจริง คนพาลทัๅงหลายเมควรคบ เมควรขຌา฿กลຌหมือนทางทีไควรละวຌน ตนัๅนกใควร
คบ ควรขຌา฿กลຌตบณัฑิตหมือนทางทีไควรยึดถือเวຌ พระผูຌมีพระภาคจຌามืไอทรงติตียนการคบคຌา
สมาคมกับคนทีไมิ฿ชกัลยาณมิตร ซึไงหักรานประยชนຏทัๅงลกนีๅละลกหนຌา ละทรงสรรสริญการ
สมคบกับกัลยาณมิตร ซึไง฿หຌสํารใจประยชนຏ฿นลกทัๅงสอง จึงตรัสการเมคบคนพาลละการคบ
บณัฑิต 
 พระผูຌมีพระภาคจຌา เดຌตรัสปรียบทียบกับการคบพาลปนภัยหมือนเฟลามจากรือนเมຌ
อຌอหรือรือนหญຌา ยอมเหมຌมຌรือนยอด ซึไงฉาบเวຌทัๅงขຌางนอกขຌาง฿น กันลมเดຌ ลงกลอนสนิทปຂด
หนຌาตางเวຌ ปรียบฉัน฿ด ดูกอนภิกษุทัๅงหลาย ภัยหลานัๅนทัๅงหมด กิดจากพาลเมกิดจากบัณฑิต
อุปຑทวะทุกอยางยอมกิด ฯลฯ อุปสรรคทุกอยางยอมกิด ฯลฯ เมกิดจากบัณฑิต ดังนัๅนลพาลปน
ภัย บณัฑิตเมปนภัย พาลอุบาทวຏ บัณฑิตเมอุบาทวຏ พาลปนอุปสรรค บัณฑิตเมปนอุปสรรค ดังนีๅ  
 บณัฑิตยอมนะนํารืไองทีไควรนะนํา เมจูงคนเป฿นกิจมิ฿ชธุระ นะนําขากใงายดี พราะ
ขาถูกวากลาวดยดี กใเมกรธ บัณฑิตนัๅนรูຌวินัย สมาคมกับบัณฑิตนัๅนเดຌ ปนการดี 
 ควรคบบัณฑิต ควรฟຑงบัณฑิต ควรอยูรวมกับบัณฑิต ควรทําการสนทนาปราศรัยกับบัณฑิต 
ละควรชอบ฿นบัณฑิตนัๅนํ๑ 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณຏประชาชน฿นพืๅนทีไตําบลคุຌงตะภา อําภอมือง จังหวัดอุตรดิตถຏ 
 สภาพสังคม฿นการปนอยูรวมกันของคนตําบลคุຌงตะภา฿นอดีต มีสภาพความปนอยู
ปรียบสมือนการอยูรวมกันบบพีไบบนຌอง มีความอาศัยพึไงพากัน฿นการดํานินชีวิตบบอืๅออาทร
กัน มีความอืๅอฟຕอผืไอผซึไงกันละกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ละผูຌคน฿นชุมชนกใจะชืไอฟຑง
ผูຌนํา ละผูຌนํา฿นสมัยกอนกใจะปนคนทีไมสีภาวะผูຌนําสูง มีคุณธรรมละจริยธรรม ซึไงปนสังคมทีไมี
ความอืๅออาทรตอกัน  มีความรัก ความมตตาปราณี ตสภาพสังคมปຑจจุบัน มีการขับคลืไอนดຌวย
ระบบการขงขันกัน รืไองการทํามาหากินกใริไมมีการจຌางงานกันมากขึๅน฿นทุกโ ดຌาน ละการ
จริญติบตทางสังคมกอ฿หຌกิดคนรุน฿หมหนัมาบริภควัตถุนิยมฟุຆมฟอย ขงขันกงยงชิงดีชิงดน 

                                            
๑๕  ขุ.ขุ.อ.(เทย) ๏๕ /ํ๓๎-ํ๓๏-ํ๓๐  
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฿นทางการมืองการปกครองกอ฿หຌกิดผูຌคนหในกตัวอารัดอาปรียบกันมากขึๅน จนทํา฿หຌความ
ปนอยูรวมกันหางหินกัน มีความอืๅออาทรตอกันลดนຌอยลงพึไงพาอาศัยเมเดຌ ละยังทํา฿หຌดใกละ
ยาวชนออนอทางดຌานศีลธรรมจริยธรรม จึงทํา฿หຌดใกละยาวชนหันคบพืไอนทีไชักนําเป฿นทางทีไ
เมพงึประสงคຏชนขຌาเปกีไยวขຌองกับยาสพติด ปนตຌน  
 การดํานินวิถีชีวิตทีไปนเปตามขนบธรรมนียมประพณี ละวัฒนธรรม฿นอดีต พบวา  คน
฿นสังคมตําบลคุຌงตะภา ดํานินวิถีชีวิตกันอยางมีความอืๅอฟຕอละถนอมนๅํา฿จกันปนอยางดียิไง มี
ความอุปถัมภຏคๅําจุนกัน มีชวยหลือกืๅอกูลกัน฿นสังคม มีความคารพนับถือกัน ตามอาวุส คือ  
ผูຌ฿หญกใ฿หຌกียรติผูຌนຌอย ผูຌนຌอยกใคารพนับถือยํากรงตอผูຌ฿หญเมมีความกຌาวรຌาว การดํานินวิธีชีวิตทีไ
ปนเปตามขนบธรรมนียมประพณีละวัฒนธรรม฿นปຑจจุบัน พบวา การดํานินชีวิต฿นปຑจจุบันการ
คารพตอผูຌ฿หญ การนับถือกัน การชวยกืๅอกูล ละมีความกตัญຐูกตวทีตอผูຌมีอุปการคุณ ตางจาก
มืไอกอนคือ สงัคม฿นหมูบຌานเดຌพัฒนาเปตามสภาพของสังคมหงความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไมา
พรຌอมกับการขงขัน กงยงกัน ฿นทางศรษฐกิจ สังคม ละการมือง จึงทํา฿หຌการดํานินวิถีชีวิต
ของผูຌคน฿นตําบลคุຌงตะภาปลีไยนเป ชน ดใกละยาวชนมีความกຌาวรຌาว ละทําลายสิไงของ
สาธารณะ ละเมคอยมีสัมมาคารวะกับผูຌ฿หญ เมรูຌจักกาลทศะ พูดจาหยาบคาย มีความหในกตัว
มากขึๅน 
 การคบคนพาล มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของดใก ละยาวชน กใคือ คบคนพาล พาลพา
เปหาผิด คบบัณฑิต บณัฑิตพาเปหาผล  มຌ฿นปຑจจุบันนีๅ คําโ นีๅกใยัง฿ชຌเดຌอยู พราะความหางหิน฿น
การอยูรวมกันของคน฿นครอบครัวพอมมัวตเปทํางานเมเดຌมีวลาอยูกับลูก ตຌองทํา฿หຌลูกอยูกับ
พืไอน สวนาอยูกบัพืไอน ทีไยวตรกับพืไอน จึงปนสาหตุ฿หຌดใกละยาวชนดํานินวิถีชีวิตทีไควรจะ
ปน สังคมจึงคาดหวังพฤติกรรมของดใกละยาวชนทีไพึงประสงคຏละปนบบอยางทีไเมดีกดใก
ละยาวชนทัไวเป 
 วิธีการลิกคบพืไอนทีไปนคนพาล ดย฿ชຌวิธีการจรจา ละพูดคุยกันบบตรงโ ดยบอก
สาหตุ ถึงพฤติกรรมของพืไอน เมยุงกีไยว เมสน฿จ เมพดูเมคุย เม฿หຌความชวยหลือ฿ดโ ตีตัวออก
หาง เมเปสนทนากับขา ละทําตัวออกหางเม฿หຌความสนิทสนมดຌวย คนทีไมีพฤติกรรมดีเดຌพืไอชวย
สงสริม฿หຌดใกละยาวชนเดຌลียนบบพฤติกรรมดีขึๅนมีความประพฤติดี กายดี วาจาดี ฿จดี มีการ
ปลุกจิตสํานึก฿หຌดใกละยาวชนละการคบบัณฑิตจะนําพา฿หຌหมูบຌานจริญรุงรืองซึไงมีผลตอดใก
ละยาวชนเดຌหในบบอยางปนนวทางปฏิบัติตนตอเป ชน (ํ) สังคมมีความมตตาธรรมเม
บียดบียนซึไงกันละกัน (๎) ปนพืๅนฐานของการอยูรวมกันอยางสุขสงบ (๏) กิดความเวຌวาง฿จ
จริง฿จละมีความซืไอสัตยຏตอกัน (๐) มีวาจาทีไประสานประยชนຏกันเมทําลายกันดຌวยคําพูด (๑) มี
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สุขภาพทางกาย จิตดี สงผลตอความสุขดยรวมของคน฿นสังคม ละ (๒) สามารถนํามาทําปน
บบอยางทีไดี 
 วิธีการทีไดีทีไสุดอยูทีไการอา฿จ฿สของผูຌปกครองพืไอสรຌางความรักความอบอุน฿หຌกับดใกละ
ยาวชนราตຌองนําสนอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌรบัทราบถึงคุณละทษ฿นการคบคนชัไวทุกฝຆายตຌองมี
สวนรวม฿นการสอดสองดูลการจัดกิจกรรม฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชนຏ ผูຌปกครอง ครู มีสวนสําคัญ
฿นการดูละกําชับผูຌอยู฿นระบียบวินัยของสังคมปนคนทีไมีสมัมาคารวะ พฤติกรรมของตนองละ
ปนคนทีไรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยຏ ลือกคบพืไอนทีไซืไอสัตยຏ สุจริต เมคิดกง ละอาปรียบ
ผูຌอืไน คนมีนิสัยดี มีจิตอาสา มีนๅาํ฿จ รักษาความสะอาด ปนผูຌมีจิต฿จสะอาด มีความออนนຌอมถอม
ตน คิดตรืไองดีโ มีความขยันหมัไนพียร ละอดทนตอหนຌาทีไการงาน  การทีไจะสงสริมดใกละ
ยาวชน฿หຌประพฤติดี ตຌองนะนําอบรมสัไงสอนเดຌหลายวิธี เมวาจะปนหัวหนຌาชุมชน ครอบครัว 
ละครูอาจารยຏ ปนผูຌนะนํา สงสริมดຌานศาสนา นําขຌาวัดสงสริม฿หຌดใกละยาวชนคบหากับคน
ประพฤติชอบ อนัดับรก ฝຄกนิสัยละจิต฿จดียึดหลักทางพุทธศาสนา ดຌวยการ฿ชຌหลักบญจศีลละ
บญจธรรม ละหมัไนทําบุญสรຌางจิตสํานึกทีไดีจัดกิจกรรม ฿หຌดใกทํา฿นสิไงดีโ ละดใกละยาวชนกใ
จะมีภูมิคุຌมกันทีไดี 

สรุป 
 คนพาล คือ คนทีไหในกตัว มองถึงประยชนຏสวนตน มากอนสวนรวม เมทําตัว฿หຌปน
ประยชนຏ คอยตจะทําลายผูຌอืไน สรຌางความดือดรຌอน฿หຌกับสวนรวม สวนบัณฑิต คือคนทีไชวยหลือ
สังคมเมทอดทิๅงภาระอา฿จ฿สตอกิจกรรมทางสังคม ขณะดียวกันกใปนบบอยางทีไดีกคนอืไนเดຌ
ดຌวย ปนสังคมทีไปลอดภัยมากกวาจะมีภัย สงบยใน เมรารຌอนวุนวาย มีหมูคนดีมากกวาคนพาล จึง
ควรปฏิบัติตอบัณฑิต พืไอปนขวัญละกําลัง฿จ฿หຌสามารถทํางานชวยหลือสังคม ละปกครองคนเม
ดีหรือคนพาลเม฿หຌมีอาํนาจมาขมหงคนอืไน ปนผูຌมีปกติคิดดี พูดดี ละทําดี ดຌวยกาย วาจา ละ
ทางจิต฿จ พฤติการณຏของคนพาลละบัณฑิต มุง฿หຌหในถึงพฤติกรรมทีไสดงออกทางกาย วาจา ละ
฿จ ของคนพาลละบัณฑิต เดຌก หลักการคบหาสัตวຏลก ชน คนมีศรัทธา กใคบหาคนมีศรัทธา คน
มีศีลกใคบหาคนมีศีล ปนตຌน ละขึๅนอยูกับจริตนิสัยของตละคนดຌวย ชน บางคน ราคะจริต บาง
คนทสจริต ตถຌาฝຄกฝนอบรมตน฿หຌดีลຌว จริต฿ดกใปนบัณฑิตเดຌทัๅงนัๅน พฤติกรรมทีไพึงสังกตรวม
อีก ๐ บบทีไมีผลทํา฿หຌราปนคนพาลละบัณฑิต ชน รูปบบพฤติกรรมสวนตัว ปนตຌน 
นอกจากนัๅนกใยังมีรืไองการคบหาสมาคม คือ บุคคลเมควรคบ คนควรคบละคนทีไควรคารพ
สักการะ สวนพฤติการณຏของบัณฑิตมี ๐ นัย คือ ฿นงของคุณธรรมสวนตัว จริยธรรมตอสังคม 
ศีลธรรม฿นระดับกุศลกรรมบถ ละการบําพใญประยชนຏตนละคนอืไน 
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:  Past to Present 
 

พระอุดมปຂฎก* 
 

บทคัดยอ 
 บทความรืไอง "การจัดการหลกัสูตรพระปริยัติธรรมผนกบาล ี: อดีต - ปຑจจุบัน" นีๅตຌองการ

ศึกษาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกบาลทีีไมคีวามปนมายาวนาน นับตัๅงตทีไองคຏสมดใจ
พระสมัมาสัมพทุธจຌาเดຌ฿ชຌประกาศพระศาสนา ละสาวกเดຌนําสืบทอดตอโ กันมาจนถึงยุคปຑจจบุัน 
พืไอ฿หຌคนรุนหลังเดຌมีความขຌา฿จระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกบาลีอยางชัดจน ทัๅงสามารถ
นําเปบูรณาการ฿ชຌ฿นสํานักรียน รงรียนพระปริยัติธรรม ละสํานักศาสนศึกษา ทัๅงขนาด฿หญ 
กลาง ละลใก เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละปนรปูธรรมมากขึๅน 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงนับปนหนຌาทีไดຌานหนึไงทีไมีความสําคัญของคณะสงฆຏ ดยฉพาะ
การศึกษาพระปริยัติธรรมผนบาลี ถือวาปนหัว฿จของการศึกษาทางธรรม พราะถຌาจะมองวา
การศึกษาทางลกตຌองขຌา฿จ฿นรืไองของภาษาตางโ ทีไขียนหลักสูตรเวຌ การศึกษาทางธรรมกใ
ชนดียวกัน หลักภาษาบาลีจึงปนรืไองสําคัญ ตการศึกษาภาษาบาลีนัๅนปนรืไองทีไคนรุนหลัง
ขຌา฿จเดຌยาก ละปຑจจุบนันีๅกใมีผูຌทีไสน฿จศึกษาลดจํานวนลงอยางมาก เมวาจะปนพระภิกษุสามณร 
หรืออบุาสกอุบาสิกา 
 ฉะนัๅน บทความนีๅจึงจะนําสนอหลักการจัดการหลักสูตรทีไปนนวทาง฿นการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ละประสบผลสํารใจเดຌอยางตรงประดใน อันปนเปพืไอความมัไนคงหงพระสัทธรรม 
หลักการจัดการนีๅจะสงสริม฿หຌผูຌศึกษาเดຌมีนวทาง฿นการสืบทอดภาษาบาลีทีไรักษาพระพุทธพจนຏ 
เดຌอยางยัไงยืนตอเป 
คําสําคัญ ;  การจัดการ; หลักสูตรพระปริยัติธรรมผนกบาล;ี อดีต-ปຑจจุบัน 
 

Abstact 
 

 This article “The Curriculum Management of Phra Pariyattidhamma in Pali 
Section      :  Past to Present”. For the study of the curriculum management of Phra 
Pariyattidhamma in Pali section with a long  history, Since the Lord Buddha used 
the religion and disciples have to inherit the continuing practice until to the present  
For new generations have understanding of the system education Phra 
                                                             

*
 อาจารยຏประจําหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชิงพุทธ หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆຏพุทธชนิราช    

วัดหมอนเมຌ จังหวัดอุตรดิตถຏ 
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Pariyattidhamma in Pali section obvious, Both can be put to use in the Phra 
Pariyattidhamma school of integrated learning, Scripture and the religious of 
education, Both large, medium, small, Efficient and in a more concrete. 

The education of Phra Pariyattitham is theimportant duty of Buddhist monks , 
Especially the study of Phra Pariyattidhamma in Pali section, Considered the heart 
of the plan education dhamma, Because if I look at education world, must be 
understood of the language written curriculum intended. The study of dhamma is 
the same, The main language  of  Pali is important, But to study Pali language in 
difficult to understand  present generations and today’s who are interested in 
studying the tremendous decrease in the number of,  Whether it is the monks or 
ubasok ubasika. 
 Therefore, this article will present the curriculum management guidelines in 
education more efficient and successful cogent, And the stability of Phra 
Saddhamma, This management principle will encourage the students a way to 
inherit the Pali language  and treatment “Buddhavacana” have a sustainable. 
 

Keyword :   Management; The Curriculum of Phra Pariyattidhamma in Pali Section; 

Past to Present 
 
ํ. บทนํา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมนัๅน ทานบงเวຌ ๏ ประการคือ ํ) พระปริยัติธรรมผนกธรรม  
๎) พระปริยัติธรรมผนกบาลี  ๏) พระปริยัติธรรมผนกสามัญ  ทัๅงสามประการนีๅตาม การศึกษา
ผนกธรรม ละผนกบาลี เดຌรับพระบรมราชูปถัมภຏจากพระมหากษัตริยຏตัๅงตอดีตจนถึงปຑจจุบัน 
฿นการสอบความรูຌจนมีชืไอรียกการสอบวา สอบสนามหลวงผนกบาลี  ละสอบสนามหลวงผนก
ธรรม ผูຌทีไสอบเลเดຌบาลีกใทรงตัๅงสมณศักด่ิปนปรียญละพระราชทานพัดยศประจําตําหนง 
รียกวา "มหาปรียญ"  มีชืไอคํานําหนຌาวา "พระมหา" หรือปนสามณร กใ฿หຌ฿ชຌคําตอทຌายวา 
"ปรียญ"  สวนผนกธรรมผูຌสอบเลเดຌจะเดຌปน "นักธรรม" ชัๅน฿ดกใชัๅนนัๅน ชน นักธรรมชัๅนตรี ปน
ตຌน  
 การศึกษาบาลีจึงมีสวนสําคัญ฿นการรักษาพระพุทธศาสนา  ฿นปຑจจุบันเดຌจัดตามนยบาย
ของมหาถรสมาคม ดยมีมกองบาลีสนามหลวงปนผูຌบริหารจัดการละกํากับดูล ดยดํานินการ
สอดคลຌองกับสิทธิตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๎๑๐๎ กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ ๎) 
พ.ศ.๎๑๐๑ ละกฎกระทรวงวาดຌวยสิทธิ฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ดยสถาบันพระพุทธศาสนา 
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พ.ศ.๎๑๐๔ํ ซึไงการจัดการศึกษา฿นปຑจจุบันนัๅนยังประสบปຑญหาละอุปสัคหลายประการ ชนขาด
งบประมาณ บุคลากร ละทีไสําคัญคือนักรียนทีไมีจิตมุงมัไน฿นการศึกษาพระบาลีอยางมี
ประสิทธิภาพ พราะขาดรงจูง฿จ฿นการศึกษาพืไอปนศาสนทายาท หรือพืไอสืบตอพระพุทธศาสนา 
จึงถือเดຌวาบทความนีๅจะปนสิไงทีไจะนําสนอหลักบริหาร฿นการพัฒนาการศึกษา฿หຌประสบ
ความสํารใจ  พืไอหาวิธีกຌปຑญหาบืๅองตຌนคือการขาดรงจูง฿จของผูຌรียน 
 หวังปนอยางยิไงวาบทความนีๅจะปนประยชนຏกผูຌ฿ครตอการศึกษา ละผูຌทีไสน฿จ฿นรืไอง
ของการบริหารการศึกษา฿นหลักของวิถีพุทธ หรือบบพอพียงตอเป  
 
๎. ทฤษฎีการบริหารการจัดการ 
            ฿นการบริหารสถานศึกษา  ผูຌบริหารควรมหีลกัละกระบวนการบริหาร การบรหิาร
การศึกษา หลกัการนวคิด฿นการบรหิาร ภาพรวมของการบริหารทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการจัดการบริหาร
สถานศึกษามีความหมาะสมผูຌขียนจะเดຌกลาวถึงประดในดังกลาวพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จละมมุมอง
฿นการบริหารสถานศึกษา 
            คําวา “การบริหาร” (Administration) ฿ชຌ฿นความหมายกวຌาง โ ชน การบรหิารราชการ 
อีกคําหนึไง คือ “การจัดการ” (Management) ฿ชຌทนกันเดຌ กับคําวา การบริหาร สวนมากหมายถึง 
การจัดการทางธุรกจิมากกวาดยมีหลายทานเดຌระบุดังนีๅ 
            การบริหาร หมายถึง ศิลปะ฿นการทํา฿หຌสิไงตาง โ เดຌรับการกระทําจนปน ผลสํารใจ 
กลาวคือ ผูຌบรหิารเม฿ชຌปนผูຌปฏิบัติ ตปนผูຌ฿ชຌศิลปะทํา฿หຌผูຌปฏิบัติทํางานจนสํารใจตามจดุมุงหมาย
ทีไผูຌบริหารตัดสิน฿จลือกลຌว (Simon) 
           การบรหิาร ฿นทีไนีๅ หมายถึง การจัดการ เดຌก กระบวนการทํางานรวมกบัผูຌอืไนพืไอ฿หຌ
กิดผลสมัฤทธ่ิตามปງาหมายอยางมปีระสทิธิภาพ (Sergiovanni) ยิไงขึๅนตอเป 
 การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป ทีไรวมปฏิบัติการ฿หຌบรรลุ
ปງาหมายรวมกัน (Barnard) 
         การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางโ ทีไบุคคลตัๅงตสองคนขึๅนเปรวมมือกันดํานินการ 
พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏอยางหนึไงอยาง฿ดหรือหลายโอยางทีไบุคคลรวมกันกําหนดดย฿ชຌกระบวน
อยางมีระบบละ฿หຌทรัพยากรตลอดจนทคนิคตางโ อยางหมาะสม๎  
           สวนคําวา “การบรหิารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมตางโ ทีไบคุคลหลายคนรวมกัน
ดํานินการ พืไอพฒันาสมาชิกของสงัคม฿นทุกโ ดຌาน นับต บุคลิกภาพ ความรูຌ ความสามารถ จต
คติ พฤติกรรม คุณธรรม พืไอ฿หຌมีคานิยมตรงกันกับความตຌองการของสงัคม ดยกระบวนการตางโ 

                                                             
ํ สํานักงานพระพุทธศาสนาหงชาต,ิ ผนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกธรรม-บาลี, 

กรุงทพมหานคร, พ.ศ. ๎๑๑๓, หนຌา ๔-ํ์ 
๎ สมศักดิ่ คงทีไยง, (ม.ป.ป.) หลักละทฤษฎีการบริหารการศึกษา, กรุงทพมหานคร: มิตรภาพ การ

พิมพຏละสตูดิอ,๎๑๐๎ หนຌา ํ. 



{ 108 } ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  

 

 

ทีไอาศัยควบคุมสิไงวดลຌอม฿หຌมีผลตอบุคคล ละอาศัยทรพัยากร ตลอดจนทคนิคตางโ อยาง
หมาะสม พืไอ฿หຌบคุคลพัฒนาเปตรงตามปງาหมายของสังคมทีไตนดํานินชีวิตอยู๏ 
           คําวา “สถานศึกษา” หมายความ วาสถานพัฒนาดใกปฐมวัย รงรียน ศูนยຏการศึกษา
พิศษ ศูนยຏการศึกษานอกระบบละตามอัธยาศัย ศูนยຏการรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน
หรือสถานศึกษาทีไรียกชืไออยางอืไนของรัฐทีไมอีาํนาจหนຌาทีไหรือมีวัตถุประสงคຏ฿นการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติละตามประกาศกระทรวง๐ 
 การบริหารปนทัๅงศาสตรຏละศิลปຊ การบริหารปนสาขาวิชาทีไมีการจัดการระบียบอยาง
ปนระบบ คือมีหลักกณฑຏละทฤษฎีทีไพึงชืไอถือเดຌ อันกิดจาการคຌนควຌาชิงวิทยาศาสตรຏ พืไอ
ประยชนຏ฿นการบริหาร ดยลักษณะนีๅ การบริหารจงึปนศาสตรຏ (Science) ปนศาสตรຏสังคม ซึไงอยู
กลุมดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา ละรัฐศาสตรຏตถຌาพิจารณาการบริหาร฿นลักษณะของการ
ปฏิบัติทีไตຌองอาศัยความรูຌ ความสามารถ ประสบการณຏละทักษะของผูຌบรหิารตละคน ทีไจะ 
ทํางาน฿หຌบรรลุปງาหมาย ซึไงปนการประยุกตຏอาความรูຌ หลักการละทฤษฎีเปรบั฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงานพืไอ฿หຌหมาะสมกับสถานการณຏ ละสิไงวดลຌอม การบริหารกใจะมลีักษณะปนศิลปຊ 
(Arts)๑ 
 ๎.ํ ปຑจจัยสําคัญการบริหาร 
 ปຑจจัยทีไสําคัญ฿นการบรหิารทีไราทุกคนกใศึกษารืไองการบรหิารงานตางโ ควรทราบละ
นําเปปฏิบัติมี ๐ อยาง ทีไรียกวา ๐ Ms เดຌก 
  ํ) คน (Man) 
  ๎) งิน (Money) 
  ๏) วัสดุสิไงของ(Materials) 
  ๐)  การจัดการ (Management) 
 
 ๎.๎ กระบวนการบริหารการศึกษา 
            จากหลักการบริหารทัไวเป ํ๐ ขຌอของ Fayol ทํา฿หຌตอมา Luther Gulick เดຌนํามาปรับ
ตอยอดปนทีไรูຌจักกันดี฿นตัวอักษรยอทีไวา “POSDCoRB” กลายปนคัมภีรຏของการจัดองคຏการ฿นตຌน
ยุคของศาสตรຏการบริหารซึไงตัวยอตละตัวมีความหมายดังนีๅ 
 P – Planning หมายถึง การวางผน 
 O – Organizing หมายถึง การจัดองคຏการ 
 S – Staffing หมายถึง การจัดคนขຌาทํางาน 
                                                             

๏ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, ละวิบูลยຏ ตวณะบุตร, หลักละทฤษฎีการบริหารการศึกษา. 
กรุงทพมหานคร: สํานักพิมพຏมหาวิทยาลัยรามคําหง, ๎๑๐๎, หนຌา ๒. 

๐ พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา, ๎๑๐๓ หนຌา ๎๏. 
๑ ทีไมา : http://www.kunkroo.com/admin1.html. 
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 D – Directing หมายถึง การสัไงการ 
 Co – Coordinating หมายถึง ความรวมมือ 
 R – Reporting หมายถึง การรายงาน 
 B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 
 ๎.๏ ความหมายของทฤษฎีละทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎี หมายถึง นวความคิดหรือความชืไอทีไกิดขึๅนอยางมหีลักกณฑຏมีการทดสอบละ
การสงักตจนปนทีไน฿จ ทฤษฎีปน ซท (Set) ของมนทัศนຏทีไชืไอมยงซึไงกันละกัน ปนขຌอสรปุ
อยางกวຌางทีไพรรณนาละอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคຏกรการทางศึกษา อยางปนระบบ ถຌา
ทฤษฎีเดຌรับการพิสูจนຏบอย โ กใจะกลายปนกฎกณฑຏ ทฤษฎีปนนวความคิดทีไมีหตุผลละ
สามารถนําเปประยุกตຏ ละปฏิบัติเดຌ ทฤษฎีมีบทบาท฿นการ฿หຌคําอธิบายกีไยวกับปรากฏละชีๅนะ
การวิจัย 
  ทยຏลอรຏ สนอ ระบบการจຌางงาน (จายงิน) บนพืๅนฐานการสรຌางรงจงู฿จ สรุปหลัก
วิทยาศาสตรຏของทยลอรຏสรุปงายโประกอบดຌวย 3 หลักการดังนีๅ 
 ํ) การบงงาน (Division of Labors) 
 ๎) การควบคุมดูลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
 ๏) การจายคาจຌางพืไอสรຌางรงจูง฿จ (Incentive payment) 
 ๎.๐ กลุมการบรหิารจัดการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหาร
องคຏการอยางปนทางการ (Formal Organization Theory) ของ อังรี  ฟายล (Henri 
Fayol) บดิาของทฤษฎีการปฏิบัติการละการจัดการตามหลักบริหาร ทัๅง Fayol ละ Taylor จะ
นຌนตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการทํางาน เดຌประสทิธิภาพละประสิทธิผลตกใเมมอง
ดຌาน “จิตวิทยา”๒ Fayol เดຌสนอนวคิด฿นรืไองหลักกีไยวกบัการบรหิารทัไวเป ํ๐ ประการ ต
ลกัษณะทีไสําคัญ ม ี
 ํ) หลักการทํางานฉพาะทาง (Specialization) คือการบงงาน฿หຌกิดความชํานาญฉพาะ
ทาง 
 ๎) หลักสายบงัคับบัญชา ริไมจากบังคับบัญชาสูงสุดสูระดับตไําสุด 
 ๏) หลักอกภาพของบังคับบญัชา (Unity of Command)  
 ๐) หลักขอบขายของการควบคุมดูล (Span of control) ผูຌดูลหนึไงคนตอ ๒ คนทีไจะอยู
฿ตຌการดูลจึงจะหมาะสมละมปีระสิทธิภาพทีไสุด 
 ๑) การสืไอสารนวดิไง (Vertical Communication) การสืไอสารดยตรงจากบืๅองบนสู
บืๅองลาง 
 ๒) หลักการบงระดับการบังคับบญัชา฿หຌนຌอยทีไสุด คือ เมควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว 
หลายระดับมากกินเป 

                                                             
๒  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หนຌา ํ๓. 
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 ๓) หลักการบงความรบัผิดชอบระหวางสายบังคับบัญชาละสายสนาธิการ (Line and 
Staff Division) ดังนีๅ     
  ๎.๑ ทฤษฎีบริหารองคຏการ฿นระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากนวคิดของ มกซຏ 
วบอรຏ (Max Weber) ทีไกลาวถึงหลักการบริหารราชการประกอบดຌวย 
 ํ) หลักของฐานอํานาจจากกฎหมาย 
 ๎) การบงหนຌาทีไละความรบัผิดชอบ ทีไตຌองยึดระบียบกฎกณฑຏ 
 ๏) การบงงานตามความชํานาญการฉพาะทาง 
 ๐) การบงงานเมกีไยวกับผลประยชนຏสวนตัว 
 ๑) มีระบบความมัไนคง฿นอาชีพ 
            จะอยางเรกใตามระบบราชการกใมทีัๅงขຌอดีละขຌอสีย ซึไง฿นดຌาน ขຌอสีย คือ สายบังคับ
บัญชายืดยาวการทํางานตຌองอຌางอิงกฎระบียบ จึงชักชຌาเมทันการกຌเขปຑญหา฿นปຑจจุบัน รียกวา 
ระบบ “Red tape” ฿นดຌานขຌอดี คือ ยึดประยชนຏสาธารณะปนหลัก การบงัคับบญัชา การลืไอน
ขัๅนตําหนงทีไมรีะบบระบียบ ต฿นปຑจจบุันระบบราชการกาํลังถูกทรกซงทางการมืองละทาง
ศรษฐกจิ ทํา฿หຌริไมมีปຑญหา 
 ๎.๒ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธຏ 
           มนุษยสัมพันธຏ (Human Relation ) Follette เดຌนําอาจิตวิทยามา฿ชຌละเดຌสนอการ
กຌปຑญหาความขัดยຌง (Conflict) เวຌ ๏ นวทางดังนีๅ 
 ํ) Domination คือ ฿ชຌอาํนาจอีกฝຆายสยบลง คือ฿หຌอกีฝຆายพຌ฿หຌเดຌ เมดีนัก 
 ๎) Compromise คือ คนละครึไงทาง พืไอ฿หຌหตุการณຏสงบดยประนีประนอม 
 ๏) Integration คือ การหานวทางทีไเมม฿ีครสียหนຌา เดຌประยชนຏทัๅง ๎ ทาง (ชนะ ชนะ) 
 ๐) การ฿หຌผูຌ฿ตຌบงัคับบัญชามีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ 
 การวิจัยหรือการทดลองฮอรຏทอรຏน (Hawthon Experiment) ทีไ มย (Mayo) กับคณะทํา
การวิจัยริไมทีไขຌอสมมติฐานวาสิไงวดลຌอมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน มีการคຌนพบ
จากการทดลองคือมีการสรຌางกลุมบบเมปนทางการ฿นองคຏการ ทํา฿หຌกิดนวความคิด฿หมทีไวา 
ความสัมพันธຏของมนุษยຏ มีความสําคัญมาก ซึไงผลการศึกษาทดลองของมยละคณะ พอสรุปเดຌ
ดังนีๅ 
 ํ) คนปนสิไงมีชีวิต จิต฿จ ขวัญ กําลัง฿จ ละความพึงพอ฿จปนรืไองสําคัญ฿นการทํางาน 
 ๎) งินเม฿ช สิไงลอ฿จทีไสําคัญตพียงอยางดียว รางวัลทางจิต฿จมผีลตอการจูง฿จ฿นการ
ทํางานเมนຌอยกวางิน 
 ๏) การทํางานขึๅนอยูกับสภาพวดลຌอมทางสงัคมมากกวาสภาพวดลຌอมทางกายภาพคับทีไ
อยูเดຌคับ฿จอยูยาก 
            ขຌอคิดทีไสําคัญ การตอบสนองคน ดຌานความตຌองการศักด่ิศรี การยกยอง จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการทํางานจากนวคิด “มนุษยสัมพันธຏ” 
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 การบริหารนัๅนปนรืไองสําคัญ ทีไบริหารควรมีวิสยัทัศนຏ฿นการจัดการ ดยฉพาะรืไอง
การศึกษาพระปริยัติธรรมผนกบาลซีึไงกําลังจะปนวิกฤติ ฿นบริบทของผูຌรียน ผูຌสอน ละ
ผูຌสนับสนุน จงึตຌองหาวิธีการ฿นการสรมิสรຌางความ฿ฝຆรูຌ ละ฿ส฿จ฿นการศึกษาพระบาลีของคณะสงฆຏ 
ละประชาชนทัไวเป 
 
๏. หลักสูตรพระปริยัติธรรมผนกบาล฿ีนอดีต 
 การศึกษาภาษาบาลี หรือภาษามคธ ปนภาษาทีไจารึกพระเตรปຂฎก ดຌวยปนภาษาทีไคน
ชมพูทวีป฿นสมัยพุทธกาลนิยม฿ชຌกันทัไวเป จึงปนภาษาทีไพระพุทธจຌา฿ชຌผยพรพระพุทธศาสนา฿น
สมัยนัๅน หลังจากพุทธปรินิพพานมีการทําปฐมสังคายนา พระถระเดຌตกลงกัน฿ชຌภาษาบาลีสําหรับ
จดจําพระเตรปຂฎก พระสงฆຏสายถรวาทจึงตຌองศึกษาภาษาบาลี฿หຌขຌา฿จลึกซึๅงละสามารถ
ทียบคียงสอบทานกับพระเตรปຂฎกทีไกใบเวຌ฿นสถานทีไตางกันเดຌ พืไอรักษาการปลความหมายจาก
พระพุทธพจนຏ฿นพระเตรปຂฎก฿หຌถูกตຌองเมบิดบือน ละหนຌาทีไนีๅกใปนหนຌาทีไของพระสงฆຏ฿นประทศ
เทยชนดียวกัน 

การศึกษาภาษาบาลีตัๅงตสมัยสุขทัยสืบมานัๅน มีองคຏพระมหากษัตริยຏปนองคຏอุปภัมภຏ฿หຌ
การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทศิพระราชมณฑียรปนทีไลารียนศึกษาของพระสงฆຏ มีการยกยอง
ละถวายนิตยภัตรกพระสงฆຏผูຌมีความรูຌภาษาบาลี จนถึงมຌพระมหากษัตริยຏเทยบางพระองคຏ ทีไ
ทรงปนปราชญຏชีไยวชาญ฿นภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) กพระสงฆຏสามณรดຌวย
พระองคຏองกใมีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนกสินทรຏ 

การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดวาปนการวัดความรูຌชัๅนสูงของคณะสงฆຏเทยดย
พระบรม ราชูปถัมภกຏ สืบทอดมาตัๅงตสมัยอยุธยาจนถึงปຑจจุบัน พระภิกษุสามณรผูຌสอบเลพระ
ปริยัติธรรมบาลีเดຌ องคຏพระมหากษัตริยຏเทยตบราณจะยกยองละ฿หຌกียรติถวายสมณศักด่ิ
ดยฉพาะ 

อนึไง การลารียนศึกษาพระปริยัติธรรมนัๅนปนสิไงสําคัญทีไรัฐ฿หຌความสําคัญมาตลอด 
ดังทีไ สมดใจกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตรัสเวຌ฿น อธิบายรืไองการสอบพระปริยัติธรรม วา "การ
สอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามณร นับปนราชการผนดินอยางหนึไง ดຌวยอยู฿นพระราชกิจ
ของพระจຌาผนดินผูຌปนพุทธศาสนูปถัมภก"๓ 
  รูปบบของการศึกษาของคณะสงฆຏเทยนัๅน จะเมจัดลําดับตามยุคสมัยชนดียวกับความ
ปนมา ตจะถือจัดตามยุคทีไกิดการปลีไยนปลงการจัดรปูบบการศึกษาของคณะสงฆຏอยางชัดจน
พราะรูปบบการศึกษาของคณะสงฆຏ฿นบางชวงวลาของตละยุคกใทบจะหาความปลีไยนปลง฿น
รูปบบเดຌนຌอยมากตบางชวงวลาทีไอยู฿นยุคสมัยดียวกันกบัมีการปลีไยนปลงอยางดนชัด
จนกินเปจะหในเดຌวาปຑจจัยสําคัญของการจัดรูปบบการศึกษาของสงฆຏอาจเมเดຌอยูทีไยุคสมัย 

                                                             
๓ ทีไมา: https://th.wikipedia.org/wiki. 
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หากตอยูทีไวิกฤตการณຏหรอืปຑจจัยภายนอกหรอืภาย฿นบางอยางทีไมผีลกระทบกระทือนถึง
อาณาจักรละพุทธจักรรูปบบของการศึกษาของคณะสงฆຏจึงเดຌมีการปลีไยนปลงละปรบัปรุงขึๅน 
          พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จเดຌงายขึๅนตอการศึกษา จะบงรูปบบของการศึกษา
ออกปน 3 ชวงวลาดังตอเปนีๅ 
          ํ. สมัยสุขทัยถึงสมัยสมดใจพระนารายณຏมหาราช 

            ๎. สมัยสมดใจพระนารายณຏมหาราชหงกรงุศรีอยุธยาถึงกรงุรัตนกสินทรຏ 
            ๏. สมัยรัชกาลทีไ ๎ หงกรุงรัตนกสินทรຏถึงรัชกาลทีไ ๕ 

 ๏.ํ สมัยสุขทัยถึงสมัยสมดใจพระนารายณຏมหาราช 
          รูปบบของการจัดการศึกษาของคณะสงฆຏเทย฿นชวงยุคสุขทัยเดຌถืออาวาวัด ปนสถานทีไ
ศึกษา สวนพระ คือ ผูຌบรกิารละผูຌจัดการศึกษา พระทีไปนผูຌสอน฿นสมัยนีๅมีอยู ๏ ระดับ คือ จຌา
อาวาสทําหนຌาทีไปนครู฿หญ พระทีไมีพรรษาสงูกวา ๑ พรรษาขึๅนเปสอนพระภิกษุ ละพระทีไมี
พรรษานຌอยกวานัๅนสอนดใกวัด หลักสูตรทีไ฿ชຌศึกษากัน฿นสมยันีๅยังเมมีรปูบบทีไซบัซຌอนมากนัก คือมี
การศึกษาภาษาบาลีพระเตรปຂฎก ดย฿นการศึกษาพระเตรปຂฎกกใจะ฿หຌศึกษายกออกปนตอน โ
กลาวคือบืๅองตຌน฿หຌศึกษาพระสุตตันตปຂฎกมืไอรียนจบพระสูตรลຌว฿หຌศึกษาพระวินัยปຂฎกตอมืไอ
ศึกษาพระวินัยปຂฎกจบลຌวจึง฿หຌศึกษาพระอภิธรรมปຂฎกปนลําดับสุดทຌายนอกจากนีๅพระภิกษุยัง
ศึกษาคัมภีรຏซึไงมิ฿ชพระพุทธวัจนะดยตรงตพรหลาย฿นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม คือคัมภีรຏพระ
วิสุทธิมรรค ละนอกจากการลารียนพระเตรปຂฎกละคัมภีรຏทางพระพุทธศาสนาอืไนโลຌว 
พระสงฆຏ฿นสมัยสุขทัยยังเดຌศึกษาวิชาการทางลก เดຌกศิลปะศาสตรຏละวิชาการตางโดังมปีรากฏ
฿นประชุมพงศาวดารภาค ํ วา “ทรงผดียงสงฆຏทัๅงหลาย ฿หຌมาลารียนพระเตรปຂฎกธรรม ละ
ศึกษาศิลปะศาสตรຏตางโ” 
          ตอมา฿นยุคของกรงุศรีอยุธยา ฿นชวงตຌนรูปบบการรียนการสอนพระปริยัติธรรมยังถือวา
จัดทํากันอยางจริงจัง คงปนตพียงการขຌามาศึกษาพืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองขຌออรรถ
ละธรรมตามสมควร ดยทีไเมเดຌมีการสอบประมินผลการรียนการสอนอยางปนกิจจะลักษณะ 
การรียนการสอนจึงปนเปตามอัธยาศัยของผูຌสอนละผูຌรียน 
 ๏.๎ สมัยสมดใจพระนารายณຏมหาราชหงกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนกสินทรຏ 
          ฿นรัชสมัยของสมดใจพระนารายณຏมหาราช เดຌปรดทรง฿หຌคณะสงฆຏอาภารธุระ฿นการรียน
การสอนอยางจรงิจงั จึงมีการกําหนดหลกัสูตร วลารียนการประมินผล ละกําหนดฐานะของ
ผูຌสอบเลเดຌเวຌปนการนนอน กลาวคือมีการ฿ชຌพระเตรปຂฎกภาษาบาลี จํานวน ๔๐,์์์ พระ
ธรรมขันธຏปนผูก฿บลานปนหลกัสูตร฿นการกําหนดชัๅนรียน ดยยกปนพระเตรปຂฎกดังนีๅคือ พระ
สตุตันตปຂฎก จํานวน ๎ํ,์์์  พระธรรมขันธຏ พระวินัยปຂฎก จํานวน ๎ํ,์์์ พระธรรมขันธຏ 
ละพระอภิธรรมปຂฎก จํานวน ๐๎,์์์ พระธรรมขันธຏ ดยบงชัๅนรียนออกปน ๏ ชัๅน หรอื ๏
ประยค ตามปຂฎกทัๅง ๏ นัๅน คือ 

ํ. บารียนตรี ตຌองปลจนจบพระสูตร (จากภาษาบาล)ี 
๎. บารียนท ตຌองปลจนจบพระสูตรละพระวินัย 
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๏. บารียนอก ตຌองปลจนจบพระสูตร พระวินัยละพระอภิธรรม 
ผูຌทีไรียนจบบารียนตรี ท อก คือผูຌทีไปลจบพระเตรปຂฎกทัๅงหมด รียกวามหาบาลี ดย฿ชຌ

อกัษรยอวา บ.บ. สถานทีไศึกษาพระปริยัติธรรมนีๅมีการจัดการรียนการสอนอยู฿นบริวณ
พระบรมมหาราชวังปนหลกั สวนตามวัดตางโกใมกีารรียนการสอนบຌางปนหลงยอย สวนครูทีไ
บอกปริยัตินัๅนเดຌกพระมหากษัตริยຏบຌาง ราชบัณฑิตทัๅงหลายบຌาง พระถระผูຌทรงความรูຌ
พระเตรปຂฎกบຌาง สําหรบักระบวนการรียนการสอนนัๅน กําหนดอาพระเตรปຂฎกทีไจารึกลง฿น฿บลาน
ปนหนังสอืบบรียนละหนังสือขัๅนมลูฐาน฿นการรียน คือ มูลกัจจายนຏ ซึไงผูຌรียนทุกคนจะตຌอง
ริไมตຌนจากการรียนมลูกจัจายนຏพืไอ฿หຌรูຌอักขรวิธีกอนปนวลาอยางนຌอย ๎ ป ลຌวจึงรียนปล
พระเตรปຂฎกเดຌ มืไอตัวผูຌรียนหในวาตนองพอจะมีความรูຌ ความสามารถ฿นการปลเดຌลຌว กใจะจຌง
฿หຌครูบาอาจารยຏเดຌทราบ ละ฿หຌจຌาสํานักกราบทูลพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวทรงทราบ พืไอจะ
เดຌปรด฿หຌประกาศการสอบเลวัดความรูຌของพระภิกษุสามณรขึๅน รียกวา “สอบสนามหลวง”ถຌา
สอบเลเดຌผูຌสอบกใจะถูกยกยอง฿หຌมีศักด่ิปน “มหา” นําหนຌาชืไอละอาจจะเดຌรบัการพระราชทาน
สมณศักด่ิ฿หຌปนพระราชาคณะ฿หຌมีกียรติลืไองลือสืบเป สวนรืไองการวัดผลมืไอพระจຌาผนดินทรง
ประกาศ฿หຌมีการสอบพระปริยัติธรรมขึๅนลຌวหลาพระมหาถระละราชบัณฑิตทัๅงหลายกใจะจัดตัๅง
คระกรรมการขึๅน ดยมีพระจຌาผนดินปนประธาน฿นการสอบ ฿นการสอบผูຌขຌาสอบจะตຌองทอง
ละปลปากปลาตอหนຌาคณะกรรมการอยางนຌอย ๏ ทาน ซึไงจะมีอกาสผิดเดຌพียง ๏ ครัๅง ถຌา
กรรมการทักกิน ๏ ครัๅง (ผิดกิน ๏ ครัๅง) กใปนอันถือวาตก฿นประยคนัๅนโซึไงถຌาตกกใตຌองรอสอบอกี
อยางนຌอย ๏ ป พราะการสอบตละครัๅงนัๅนจะ฿ชຌระยะวลารียน ๏ ป ละมกีารวัดผล ํ ครัๅง 

นอกจากการรียนพระเตรปຂฎกลຌวพระภิกษุ฿นสมัยนีๅกใยังมกีารศึกษาวิชาการอืไนโ ดุจ
ดียวกับสมัยสุขทัย ดังมปีรากฏ฿นจดหมายหตุของลาลูบรຏวา “พระสงฆຏอนัปนอาจารยຏ฿นวัดสอน
ปนตຌนวา฿หຌอาน ฿หຌขียนหนังสือ ละหัดคิดลข ทําบญัชี” ตลอดจนนืๅอหาทีไปรากฏ฿นบทสภา
รืไองขุนชຌางขุนผน กใเดຌมีการบันทึกการศึกษาของสามณรกຌวเวຌวา “นางทองประสี ยมมารดากใ
นําสามณรกຌวเปฝากรียนกับ  ขรัวมี วัดปຆาลเลยຏ พืไอรียนหนังสือวิชาการศาสนาละวิชาการ
ทางลกคือการตอสูຌปງองกันตัวตลอดจนวิชาชัๅนสูงทางการทหารคือตําราพิชัยสงครามวาดຌวยการจัด
ทัพ ดินทัพ การยกทัพขຌาตอสูຌรวมทัๅงศิลปะการครอง฿จคน” ซึไงสดง฿หຌหในวาพระภิกษุจะตຌองมี
ความรูຌ฿นวิชาการทางลกพืไอสอนกประชาชนดຌวยรูปบบการรียนการสอนของคณะสงฆຏเทย฿น
สมัยนัๅนกใดํานินมา฿นลกัษณะนีๅจนสิๅนสมัยกรงุศรีอยุธยา กรุงธนบรุ ี จนกระทัไงถึงกรุงรัตนกสินทรຏ
ตอนตຌน 
         ๏.๏ สมัยรัชกาลทีไ ๎ หงกรุงรัตนกสินทรຏถึงรัชกาลทีไ ๕ 

รูปบบการจัดการศึกษาของสงฆຏ฿นสมัยพระบาทสมดใจพระพุทธลิศหลຌานภาลัย มีการ
ปลีไยนปลงหลักสูตรจากดิมทีไปน ๏ ชัๅน (คือบารียนตรี ท อก) กใกຌเข฿หຌปน๕ชัๅนหรอื ๕ 
ประยค  ดยตละประยคตຌองสอบปลคัมภีรຏตางโตามทีไกําหนดเวຌออกปนภาษาเทย฿หຌถูกตຌอง
ละเดຌ฿จความ  ซึไงการกําหนดคัมภีรຏ฿นตละประยคมลีายละอียดดังตอเปนีๅ 
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ตารางการบงหลักสูตรการสอบพระปริยัติธรรมละคัมภีรຏทีไ฿ชຌ฿นตละประยค฿นสมัย
รัชกาลทีไ ๎ 
ประยค คัมภีรຏทีไกําหนด฿นตละประยค หมายหตุ 
ํ-๏ 
๐ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

คัมภีรຏอรรถกถาธรรมบท 
คัมภีรຏมังคลัตถทีปนี บืๅองตຌน 
คัมภีรຏสารัตถสังคหะ 
คัมภีรຏมังคลัตถทีปนี บืๅองปลาย 
คัมภีรຏปฐมสมัตปาสาทกิา 
คัมภีรຏวิสุทธิมรรค 
คัมภีรຏสารัตถทีปนี 

ประยค ํ-๏ ตຌองสอบ฿หຌเดຌ฿นคราว
ดียวกันทัๅง ๏ประยค มืไอสอบเดຌถือปน
ปรียญสามัญ 
ผูຌสอบเดຌจะเดຌรบัการขนานนามวา
ปน  “พระมหา” เดຌรบัการพระราชทาน
นิตยภัต 
สอบเดຌปนปรียญท 
สอบเดຌยังคงปนปรียญท จึงมักรียกวา 
“ประยคปลบูชาพระ” 
สอบเดຌปนปรียญอกสามัญ 
สอบเดຌปนปรียญอกมัชฌิมา 
สอบเดຌปนปรียญอกอุดม 

          
ถึงมຌวาจะมีการปลีไยนปลงครงสรຌางหลกัสูตรการรียนปริยัติธรรม฿นสมัยนีๅ ตสอบพระ

ปริยัติธรรมกใยังคงมกีําหนดเมนนอน พราะบຌานมืองยังคงมีสงครามอยูนืองโ มืไอมีวลาวางจาก
ศึกสงครามหรือกจิการปกครองภาย฿นพระมหากษัตริยຏจงึทรงพระกรุณา฿หຌมีการสอบพระปริยัติ
ธรรมสียครัๅงหนึไง ครัๅงมืไอถึงรัชกาลทีไ ๏ ทรงพระกรุณาปรด฿หຌกําหนดสอบพระปริยัติธรรม ๏ ป
ครัๅงหนึไง ละสืบตอรูปบบนีๅจนถึงรัชกาลทีไ ๑ ดยมีวิธีการสอบคือ จะ฿หຌพระนักรียนขຌาปล฿นทีไ
ประชุมพระราชาคณะทีละรูป นักรียนประยค ๏ ปลรปูละ๏ลาน คือ ๏์ บรรทัด มา฿นรัชกาลทีไ 
๑ ลดลงหลือง ๎์ บรรทัด ตัๅงตประยค ๐ ขึๅนเป ปลรปูละ ๎์ บรรทัด สําหรบัประยค ๕ 
ปลรปูละ ํ์ บรรทัด ฿นระหวางการสอบถຌาปลเปเมตลอด อนุญาต฿หຌออกมาพจิารณาทบทวน
ขຌางนอกเดຌลຌวคอยกลบัขຌาเปปลตอถຌายังปลตอเมเดຌตลอดวลาหมดกใถือวาสอบตก หรอื
นักรียนบางรปูปลเมเดຌตลอดละรูຌสกึวาหลือกําลังทีไจะกຌเขเดຌกใอาจหนี คือ เมปลตอ ยอมตก
นัไนอง สาํหรบันักรียนทีไปลเดຌจบประยค฿นวลาทีไกําหนดปนอันวาสอบเดຌ 

ปຑจจุบนันีๅหลักสูตรการรียนพระปริยัติธรรม฿นตละประยคเดຌมีการปลีไยนปลงเปจาก
ดิม฿นหลายสวน กลาวคือ ประยค ํ-๎ ฿ชຌคัมภีรຏธัมมปทฏัฐกถาภาค ํ ถึง ภาค๐ ประยค ๏ ฿ชຌ
คัมภีรຏ  ธัมมปทัฏฐกถา ภาค๑ ถึง ภาค ๔ ประยค ๐ ฿ชຌคัมภีรຏมงัคลัตถทปีนี ภาค ํ ประยค ๑ ฿ชຌ
คัมภีรຏ มังคลัตถทีปนี ภาค ๎ ประยค ๒ ฿ชຌคัมภีรຏตติยสมันตปาสาทิกา ประยค ๓ ฿ชຌคัมภีรຏ ปฐม-
ทติุยสมันตปาสาทกิา ประยค ๔ ฿ชຌคัมภีรຏวิสุทธิมรรค ละประยค ๕ ฿ชຌคัมภีรຏอภิธัมมัตถวิภาวินี 

จุดปลีไยนครัๅงสําคัญของรปูบบการศึกษาบบ฿หมของคณะสงฆຏเทยอยู฿นสมัยของ
พระบาทสมดใจพระจลุจอมกลຌาจຌาอยูหัว มืไอรงรียนหงรกถูกตัๅงขึๅนทีไวัดมหรรณพาราม ละ
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พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับถูกประกาศ฿ชຌการจัดตัๅงบาลีวิทยาลัยขึๅนทีไวัดมหาธาตุ฿นป 
พ.ศ. ๎๐๏๎ ดยยุบอาการบอกปริยัติธรรมซึไงตดิมบอกกัน฿นบริวณวัดพระศรรีตันศาสดาราม
ขຌามารวมเวຌ฿นทีไดียวกันนีๅอีกดຌวย พืไอหาปนสถานศึกษาปริยัติธรรมดยฉพาะ นับปนการศึกษา
พระปริยัติธรรม฿นรปูสถาบันขึๅนปนครัๅงรกดยยกขาดจากการศึกษาฝຆายบຌานมือง มีการจายงิน
กครูละมีการจายงินคา฿ชຌสอยสําหรบัวิทยาลัยดຌวยดยหลักสูตรละบบรียน บงปน ๎ ฝຆาย 
เดຌกฝຆายเทย ละฝຆายสามัญซึไงฝຆายเทยจะรียนทัๅงหมด ๕ ประยคดังทีไมบีญัญัติเวຌตัๅงตสมัยของ
รัชกาลทีไ ๎ สวนฝຆายสามัญจะบงระดับการรียนออกปน ๐ ขัๅน คือ ขัๅน ํ รียนอาทิกัมมຏหรือ
ปาจิตตียຏ อยาง฿ดอยางหนึไง ขัๅน ๎ รียนมหาวัคคຏหรือจลุวัคคຏ ขัๅน ๏ รียน บาลีมูตตกะวินัยวินิจฉัย 
ละขัๅน ๐ รียน ปฐมสมันตปาสาทิกา๔  

 
๐.  หลักสูตรพระปริยัติธรรมผนก฿นปຑจจุบัน๕ 
 ฿นปຑจจบุันมกีารจัดการศึกษาบาลีอยางปนระบบ ดยมกองบาลสีนามหลวงรับผิดชอบ
ดูลดยภาย฿ตຌการกํากบัของมหาถรสมาคม ฿นความอุปถัมภຏของรัฐบาล ละยังอยู฿นพระบรม
ราชูปถัมภຏ เดຌมีพฒันาการหลักสูตรประยคบาลสีนามหลวงทีไ฿ชຌยุติอยู฿นปຑจจบุันํ์ ดังนีๅ 
 ๐.ํ หลักสูตรการรยีนพระปริยัติธรรมสนามหลวงผนกบาลี฿นปຑจจุบัน 
 ปຑจจุบนันีๅ มีประกาศมหาถรสมาคมวาดຌวยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกธรรม
ละผนกบาลี พ.ศ. ๎๑๑๑ํํ จึงเดຌมีการปนสํานักรียน รงรียนพระปริยัติธรรมผนกบาลี 
รงรียนพระปริยัติธรรมผนกสามัญ (ทีไสงชืไอนักรียนขຌาสอบบาลี) สํานักศาสนศึกษา ละศูนยຏการ
รียน ทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาค จึงเดຌกิดการตืไนตัว ละการขยายตัวของการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทัๅงผนกธรรมละผนกบาลี ดยฉพาะผนกบาลนีีๅมีหลกัสูตรทีไชัดจน ซึไงมีมกองบาลี
สนามหลวงปนผูຌบริหารสงูสุด ฿นการกํากับดูลการจัดการหลักสูตร การปຂดสอบตามสนามสอบทีไ
กําหนด การตรวจ ละประกาศผลสอบ ดยความหในชอบของมหาถรสมาคม ฿นปຑจจบุันมีขຌอยุติ
ดังนีๅ 
 (ํ) ประยค ํ-๎ ละ ปรียญตรีปทีไ ํ - ๎ หมวดบาลีศึกษา 
  ํ. วิชาปลมคธปนเทย ดยพยัญชนะละดยอรรถ หลักสตูร฿ชຌ
หนังสือธมฺมปทฏฐกถา ภาค ํ ถึง ภาค ๐  
           ๎. วิชาบาลีเวยากรณຏ หลักสูตร฿ชຌหนังสอืบาลีเวยากรณຏ ประภทสอบถามความจาํ  
 (๎) ประยค ป.ธ. ๏ 

                                                             
๔ ทีไมา: http://bubeeja.blogspot.com/2012/12/blog-post_5282.html. 
๕ สํานักงานมกองบาลีสนามหลวง, รืไองสอบบาลีของสนามหลวงผนกบาลี, ๎๑๑๕, หนຌา ํ๓๕-

ํ๔ํ. 
ํ์ http://www.infopali.net/paliinformation/rule_13.html. 
ํํ สํานักงานมกองบาลีสนามหลวง, หนຌา ํ๏๒-ํ๐ํ. 
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           ํ. วิชาปลมคธปนเทย ดยพยัญชนะละดยอรรถ หลกัสูตร฿ชຌหนังสือ 
ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔  
           ๎. วิชาสัมพันธຏเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔  
          ๏. วิชาบาลีเวยากรณຏ หลักสูตร฿ชຌหนังสอืบาลีเวยากรณຏ ประภทสอบถาม 
ความจําละความขຌา฿จประกอบกัน  
           ๐. วิชาบุรพภาค ขຌอขียนภาษาเทย ดยกຌเข฿หຌถูกตຌองตามระบียบลักษณะ 
วรรคตอน ตัวอักษร ตามสมัยนิยม หลักสูตร฿ชຌหนังสือทีไควรรูຌ ชน จดหมายทางราชการ  
 (๏) ประยค ป.ธ. ๐ 
           ํ. วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ํ  
           ๎. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือ มงฺคลตฺถทปีนี ภาค ํ  
 (๐) ประยค ป.ธ. ๑ 
           ํ. วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๎ ถึง ภาค ๐  
           ๎. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือ มงฺคลตฺถทปีนี ภาค ๎  
 (๑) ประยค ป.ธ. ๒ 
           ํ. วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ธมฺมปทฏฐกถา ภาค ๑ ถึง ภาค ๔ 
ต฿นการสอบกรรมการจะปลประยคทีไออกสอบปนความเทย ดยสันทัด หรืออาจดัดปลง
สาํนวนละทຌองรืไอง หรือตัดตอนทีไตาง โ มารียงติดตอกันปนประยคสอบเลกใเดຌ 
           ๎. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ตติยสมนฺตปาสาทิกา 
 (๒) ประยค ป.ธ. ๓ 
           ํ. วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือ มงฺคลตฺถทปีนี ภาค ํ  
           ๎. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา - ทุติยสมนฺต
ปาสาทกิา 
 (๓) ประยค ป.ธ. ๔ 
           ํ. วิชาตงฉันทຏมคธ ตงฉันทຏปนภาษามคธ ๏ ฉันทຏ ฿นจํานวน ๒ ฉันทຏ คือ :-  
            ํ) ปຑฐยาวัตร          ๎) อินทรวิชียร  
            ๏) อุปนทรวิชียร         ๐) อินทรวงศຏ  
            ๑) วังสัฏฐะ          ๒) วสันตดิลก 
           ขຌอความลຌวตกรรมการจะกําหนด฿หຌ  
           ๎. วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือปฐมสมนฺตปาสาทิกา  
           ๏. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสือวิสุทฺธิมคฺค  
 (๔) ประยค ป.ธ. ๕ 
  ํ. วิชาตงเทยปนมคธ ตงมคธจากภาษาเทยลຌวน ขຌอความลຌวตกรรมการจะ
กาํหนด฿หຌ  
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           ๎.วิชาปลเทยปนมคธ หลักสูตร฿ชຌหนังสือวิสุทฺธิมคฺค  
           ๏. วิชาปลมคธปนเทย หลักสูตร฿ชຌหนังสืออภิธมฺมตฺถวิภาวินี 
 
๐.๎ การสอบพระปริยัติธรรมผนกบาลีสนามหลวง 

หลักสูตรดังกลาวนีๅมกองบาลสีนามหลวงเดຌจัด฿หຌมกีารรียนละการสอบทุกปดยความ
หในชอบของมหาถรสมาคม ละยัง฿ชຌอยูจนปຑจจุบันยังเมมกีารปลีไยนปลง พืไอรักษาเวຌซึไงความ
ศักด่ิสิทธ่ิของการรียนการสอบ พืไอรักษาพระราชศรทัธา ละทีไสําคัญทีไสุดกใพืไอรกัษาพระพุทธ
พจนຏ฿หຌคงอยูกับพระศาสนาตราบนานทานาน จงึตຌองมกีารพิไมศักยภาพทีไสาํคัญคือความปนผูຌ฿คร
฿นการศึกษาพระบาลี จึงจัด฿หຌมีการสอบพระปริยัติธรรมผนกบาลีํ๎ กําหนดสอบ ๏ ประภท ดังนีๅ 

ํ. การสอบพระปริยัติธรรมผนกบาลีสนามหลวง พระภิกษุ-สามณร ฿นประทศ 
- ครัๅงทีไ ํ สอบครัๅงรก ปຂดสอบประยค ป.ธ. ๒, ๓, ๔, ๕ กําหนดสอบ฿นวันขึๅน ๎, ๏, ๐, 

๑, ๒ คไํา ดือน ๏ ของทุกป  
สอบครัๅงหลงั ปຂดสอบ ประยค ํ-๎ ละประยค ป.ธ.๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿นวันรม 

ํ์, ํํ, ํ๎ คไํา ดือน ๏ ของทุกป 
- ครัๅงทีไ ๎ ปຂดสอบ(ซอม) ประยค ํ-๎ ละ ป.ธ.๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿นวันรม ํ์, 

ํํ, ํ๎ คไํา ดือน ๑ ของทุกป  
๎. การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงผนกบาลีศึกษา 
- ครัๅงทีไ ํ สอบครัๅงรก ปຂดสอบประยค บ.ศ. ๒, ๓, ๔, ๕ กําหนดสอบ฿นวันขึๅน ๎, ๏, ๐, 

๑, ๒ คไํา ดือน ๏ ของทุกป สนามสอบ฿นประทศเทยรวมกบัผูຌสมัครสอบ฿นประทศเทย 
สอบครัๅงหลงั ปຂดสอบ ประยค บ.ศ. ํ-๎ ละประยค บ.ศ. ๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿นวัน

รม ํ์, ํํ, ํ๎ คไํา ดือน ๏  
- ครัๅงทีไ ๎ ปຂดสอบ(ซอม) ประยค บ.ศ. ํ-๎ ละ ประยค บ.ศ. ๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿น

วันรม ํ์, ํํ, ํ๎ คไํา ดือน ๑ ของทุกป 
๏. การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงผนกบาลี คณะสงฆຏเทย฿นประทศ

สหรัฐอมริกาํ๏ 
- ครัๅงทีไ ํ สอบครัๅงรก ปຂดสอบประยค ป.ธ. ๒, ๓, ๔, ๕ กําหนดสอบ฿นวันขึๅน ๎, ๏, ๐, 

๑, ๒ คไํา ดือน ๏ ของทุกป  
สอบครัๅงหลงั ปຂดสอบ ประยค ํ-๎ ละประยค รม ๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿นวันรม 

ํ์, ํํ, ํ๎ คไํา ดือน ๒ ของทุกป สอบ ณ สนามสอบวัดเทยลอสองจลิส รฐัคลิฟฟอรຏนีย 
ประทศสหรัฐอมริกา 

                                                             
ํ๎ สํานักงานมกองบาลีสนามหลวง, รืไองสอบบาลีสนามหลวง ของสนามหลวงผนกบาลี, ๎๑๑๕, 

หนຌา ํ๑-๎์ 
ํ๏ พ.ศ. ๎๑๑๕, สอบ ณ สนามสอบวัดเทยลอสองจลิส รัฐคลิฟฟอรຏนีย ประทศสหรัฐอมริกา. 
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- ครัๅงทีไ ๎ ปຂดสอบ(ซอม) ประยค  ํ-๎ ละ ประยค ป.ธ. ๏, ๐, ๑ กําหนดสอบ฿นวัน
รม ๑, ๒, ๓ คไํา ดือน ๔ ของทุกปํ๐ สอบ ณ สนามสอบวัดเทยลอสองจลิส รฐัคลิฟฟอรຏนีย 
ประทศสหรัฐอมริกา 
๐.๏ การตรวจขຌอสอบบาลีสนามหลวงํ๑ 
 ปຑจจุบนัการตรวจของสอบบาลสีนามหลวงนัๅนมกองบาลสีนามหลวงเดຌกําหนด฿หຌมีการ
ตรวจขຌอสอบดังตอเปนีๅ 
 ํ) การสอบครัๅงทีไ ํ ทัๅงครัๅงรกละครัๅงหลงั ประชุมกรรมการตรวจ ณ วัดสามพระยา  
กรุงทพมหานคร ริไมตัๅงตวันรม ๎ คไํา ดือน ๐ ปนตຌนเป จนกวาจะลຌวสรใจํ๒ 
 ๎) การสอบครัๅงทีไ ๎ ประชุมกรรมการตรวจ ณ วัดปากนๅํา  กรุงทพมหานคร ริไมตัๅงตวัน
ขึๅน ํ์ คไํา ดือน ๒ ปนตຌนเป จนกวาจะลຌวสรใจ 
 ๏) การสอบบาลสีนามหลวงของคณะสงฆຏเทย฿นประทศสหรัฐอมริกาครัๅงหลงั ประชุม
กรรมการตรวจ ณ วัดปากนๅํา กรุงทพมหานคร  ริไมตัๅงตวันรม ๎ คไํา ดือน ๓ ปนตຌนเปจนกวา
จะลຌวสรใจ 
 ๐) การสอบบาลสีนามหลวงของคณะสงฆຏเทย฿นประทศสหรัฐอมริกาครัๅงทีไ ๎ (สอบซอม) 
ประชุมกรรมการตรวจ ณ วัดปากนๅํา กรุงทพมหานคร  ริไมตัๅงตวันรม ํ์ คไํา ดือน ๔ ปนตຌน
เปจนกวาจะลຌวสรใจ 
 สวนการประกาศผลสอบนัๅน มกองบาลสีนามหลวงจะทําการประชุมตรวจขຌอสอบปนทีไ
รียบรຌอยลຌวจึงประกาศผลสอบ ทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาคพรຌอมกันทัไวประทศ฿หຌทราบดยทัไว
กนัตามลําดับ 

 
๑. สรุป 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรมผนกบาลีนัๅน พืไอการสกัดกัๅนอุปสรรค 
ความสํารใจ ละปนรงสรมิกําลัง฿จ ทีไคอยผลักดันการทํางาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏพืไอการ
บรหิารทรัพยากรทีไหมาะสม ดังนีๅ  
 ํ. ปຑจจัยนําขຌา (Input) หมายถึง คณะผูຌบรหิาร จะตຌองขຌา฿จการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
พืไอปนนักบรหิารบุคคลมืออาชีพ ทํางาน฿หຌม฿ีจรกังานดยฉพาะงานทางดຌานการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมผนกบาล ี
 ๎. กระบวนการ (Process) หมายถึงคณะผูຌบรหิาร จะตຌองมคีวามขยันอุตสาหะหมัไนพียร 
จะปนรงผลักดัน฿หຌการศึกษาพระปริยัติธรรมผนกบาลีปนเปอยางมปีระสิทธิภาพ ละสํารใจผล
ตามความมุงหมาย 

                                                             
ํ๐ รืไองดียวกัน หนຌา ๑๑. 
ํ๑ รืไองดียวกัน  หนຌา ํ๑-๎์. 
ํ๒ ตรวจบาลี ปรียญธรรม - บาลีศกึษา ละคณะสงฆຏเทย฿นประทศอมริกา. 
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 ๏. ปຑจจัยนําออก  (Output) หมายถึงผูຌบรหิารจะตຌองมี การ฿ส฿จ วิคราะหຏจุดดน จุดดຌอย 
ละดํานินการ฿หຌกระบวนการศึกษาปนเปดຌวยดี ดยปราศจากอุปสรรค สงผลถึงการทีไนักรียนขຌา
รียน มีความรูຌ จนสอบเลเดຌ  ปนผลประจักษຏ 
 การดํานินงานตามหลักทีไพระพทุธจຌาเดຌวางเวຌลຌวนีๅ กใสามารถทีจะพัฒนาการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมผนกบาลี เดຌอยางตอนืไองมปีระสิทธิภาพ นําเปสรຌางครือขายของการบรหิารอยางปน
ระบบมากยิไงขึๅน ละสามารถนําเป฿ชຌกับการบรหิาร฿นการศึกษาหรือองคຏกรอืไนโ เดຌอยางปน
รูปธรรมอีกดຌวย 
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หลักพุทธธรรมกบัการบริหารสถานศกึษา 
Buddhadharma and School Administration 

นิพนธຏ ขาวอีไยม*  
 

บทคัดยอ     
 ผูຌบริหารสถานศึกษาจะนําองคຏกร฿หຌอยูรอด ตຌองกําหนดผนงาน วิธีการ ตลอดจน 

ขัๅนตอนตาง โ ฿นการปฏิบัติงานเวຌอยางมีระบบ ดຌวย ความประหยัด  ฿ชຌทรัพยากร฿หຌคุຌมคา ทัๅงคน 
งิน วลาละทรัพยຏสิน หนຌาทีไของนักบริหาร ๑ ประการ  POSDC  P คือ Planning การวางผน O 
คือ Organizing การจัดองคຏกร S คือ Staffing งานบุคลากร D คือ Directing การอํานวยการ C คือ 
Controlling การกํากับดูล  การควบคุมคุณภาพ  ละตຌองมีหลักพุทธธรรมการดํานิน
ชีวิตประจําวัน ทีไรียกวา ธรรมของสัตบุรุษ  สัปปุรสิธรรม ๓ ประการ คือ ํ) ธัมมัญຐ ุตา รูຌหลักละ
รูຌจักหตุ ๎) อัตถัญຐ ุตา รูຌจักผล ๏) อตัตัญຐ ุตา รูຌจักตน ๐) มัตตัญຐ ุตา รูຌจัก ประมาณ ๑) กาลัญ
ຐ ุตา รูຌจักกาล ๒) ปริสัญຐ ุตา    รูຌจักชุมชน ๓) ปุคคลัญຐ ุตา รูຌจักบุคคล  ละคุณธรรมสําหรับการ
บริหารคนตຌองยึด หลักสังคหวัตถุ ๐ คือ หลักการสงคราะหຏ พืไอยึด หนีไยว฿จคน ๐ อยาง คือ      
ํ) ทาน คือการผืไอผบงปຑน  ๎) ปຂยวาจา คือการพูดอยางรักกัน  ๏) อตัถจริยา คือการทําประย
ชนຏกขาละ           ๐) สมานัตตตา คือการอาตัวขຌาสมานหรือความปนผูຌมี ตนสมอ 
 

คําสําคัญ : หลักพทุธธรรม; บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
School administrators who will lead the organization to survive must 

planmethods, and steps,in operation of systematic work with economical which 

they can useresources to beworth either people, money, time or property.POSDC, 

The duties of 5 executives are P - Planning, O - Organizing, S - staffing, D - Directing, 

C - controlling, and Buddhadharmma in daily life which is called that Sappurisa-

dhamma – 7 qualities of a good man1.Dharmannutta: knowing the law; knowing the 

cause2. Atthannuta: knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the 

consequence3. Attannuta: knowing oneself4. Mattannuta: moderation; knowing how 

                                                             
*

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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to be temperate; sense of proportion5. Kalannuta: knowing the proper time; 

knowing how to choose and keep time6. Parisannuta: knowing the assembly; 

knowing the society7. Puggalannuta: knowing the individual; knowing the different 

individuals, as well as Sangahavatthu - 4 bases of social solidarity: 1. Da:na: giving; 

generosity; charity2. Piyavaca: kindly speech; convincing speech 3. Atthacariya: 

useful conduct; rendering services; life of service; doing good 4. Samanattata: even 

and equal treatment; equality consisting in impartiality, participation and behaving 

oneself property in all circumstances. 

Keywords :  Buddhadharma; School Administration 
 

บทนํา   
 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยพุทธศักราช ๎๑๑์  มาตรา ๐๏  บัญญัติ฿หຌรัฐตຌองจัด
การศึกษา  อบรมละสนับสนุน฿หຌอกชนจัดการศึกษา ฿หຌผูຌรียนกิดความรูຌคูคุณธรรม จัด฿หຌมี
กฎหมายกีไยวกับการศึกษาหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษา฿หຌสอดคลຌองกับความปลีไยนปลงทาง
ศรษฐกิจละสังคม สรຌางสริมความรูຌละปลูกฝຑงจิตสํานึกทีไถูกตຌองกีไยวกับการมือง  การปกครอง
฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏทรงปนประมุข  สนับสนุนการคຌนควຌา วิจัย฿นศิลปะ
วิทยาการตางโ  รงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีพืไอการศึกษา  พฒันาประทศ  พฒันา
วิชาชีพครูละสงสริมภูมิปຑญญาทຌองถิไน  ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  รวมทัๅงการจัดการศึกษาของรัฐ
฿หຌคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนละอกชน ตามกฎหมายการศึกษาํ ละ 
พุทธทาสภิกขุ เดຌ฿หຌความหมายวา พทุธธรรมคือ สิไงโ หนึไงทีไจะทํา฿หຌคน ธรรมดากลายปนพุทธะ
คือ ผูຌตรัสรูຌ ผูຌบิกบาน ปนสิไงธรรมดาอยางหนึไง ซึไงมีอยูบืๅองหลังของชีวิต รุงรือง สวางเสวอยู
สมอ เมรูຌจกัดับ ทรงตัวองอยูเดຌตลอดกาล ละพรຌอมอยูสมอทีไจะสัมผัสกับ฿จ ถຌาหากลอกอา
ครืไองหุຌมหอจิตออกสียเดຌมืไอ฿ด กใจะพบสิไงโ นัๅน ซึไงปนสิไงทีไ฿หຌตความสงบยือก ยในความ
สะอาด ละความจมจຌง฿นปຑญหาของชีวิตทุกอยาง สิไงโ นีๅปนสัจธรรมอันดียวทีไสูงยิไง กวาสัจ
ธรรมทัๅงหลาย ตราบ฿ดทีไมนุษยຏยังเมพบกับสัจธรรมนีๅ ความปลอดภัยทีไทຌจริงของชีวิตยังมีเมเดຌ๎ 
          กลาวดยสรุปเดຌวา หลักพุทธธรรมหมายถึง หลักธรรมทีไมีความสําคัญละมีความ 
กีไยวขຌองกับการดํานินชีวิตประจําวันของคนราทุกคนทีไสัไงสอน฿หຌคนราประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
ละ สามารถนําเปประยุกตຏ฿ชຌเดຌตามความหมาะสมขึๅนอยูกับบุคคลละสถานการณຏ พืไอ฿หຌ
สามารถดํารง ตนอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุขละสรຌางความสงบสุข฿นสังคม 

                                                             

 ํ ราชกิจจานุบกษา, รัฐธรรมนูณหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๑์ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาหงชาติ : ๎๑๐๕ หนຌา .ํ๓ 
                ๎ พุทธทาสภิกข,ุ วิถีหงการขຌาถึงพุทธธรรม, ๎๐๕๓, หนຌา ข. 
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ํ.หลักพุทธธรรม 
พระธรรมกศาจารยຏ (ประยูร ธมฺมจิตฺต) ๏  เดຌกลาวถึงนวทางการบริหารตาม บบอยาง

ของพุทธศาสนา฿นหนังสือ“พุทธวิธีบริหาร” เวຌวาการศึกษาพุทธบริหาร฿นทีไนีๅเดຌ฿ชຌ หนຌาทีไของนัก
บริหารปนกรอบ฿นการพิจารณาหนຌาทีไ (Function) ของนักบริหารมีอยู  ๑ ประการ ตามคํายอ฿น
ภาษาอังกฤษ วา POSDC ประกอบดຌวย P คือ Planning หมายถึงการวางผน ปนการกําหนด
นวทางดํานินงาน฿นปຑจจุบัน พืไอความสํารใจทีไจะตามมา฿นอนาคต ผูຌบริหารทีไดีตຌองมี วิสัยทัศนຏ
พืไอกําหนดทิศทางขององคຏกร O คือ Organizing หมายถึงการจัดองคຏกร ปนการกําหนดครงสรຌาง
ความสัมพันธຏของสมาชิกละสายบังคับบัญชาภาย฿นองคຏกร มีการบงงานกันทําละ การกระจาย
อํานาจ  S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร ปนการสรรหาบุคลากร฿หมการพัฒนา บุคลากร
ละการ฿ชຌคน฿หຌหมาะกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ ปนการสืไอสาร พืไอ฿หຌ
กิดการดํานินการตามผน ผูຌบริหารตຌองมีมนุษยสัมพันธຏทีไ ดีละมีภาวะผูຌ นําละ C คือ 
Controlling หมายถึง การกํากับดูล ปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภาย฿นองคຏกร 
รวมทัๅงกระบวนการกຌปຑญหาภาย฿นองคຏกร ดยพุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปเตยปนสําคัญ ดຌวย
หตุผลทีไวาผูຌบริหารองตຌองประพฤติธรรมละ฿ชຌธรรมปนหลัก฿นการบริหารผูຌบริหารทีไดีตຌอง ปน
ธรรมาธิปเตย ขายึดถือคติวาถูกตຌองเม     จําปนตຌองถูก฿จขຌาพจຌาหรือตຌองถูก฿จทุกคน ขากลຌา 
ตัดสิน฿จลงมือทํา฿นสิไงทีไถูกตຌองชอบธรรมดยเมพยายามลอยตัวหนีปຑญหา ขาถือคติวาอํานาจ หนຌา
ทีไมาพรຌอมกับความรับผิดชอบ ขายอมสียสละประยชนຏสุขสวนตนประยชนຏสุขทีไยิไง฿หญ พระ
ธรรมปຂฎก (ป.อ. ปยุตฺต) ๐ เดຌกลาวถึงคุณสมบัติสําหรับผูຌบริหารทีไดี฿นหนังสือ “พุทธธรรม” เวຌ฿น
หัวขຌอคุณสมบัติของกัลยาณมิตร วามีคุณสมบัติบางอยางทีไควรทราบ นัไนคือ สัตบุรุษ คือคนดี หรือ
คนทีไทຌมีธรรมของสัตบุรุษ รียกวา สัปปุรสิธรรม ๓ ประการ ประกอบดຌวย ํ) ธัมมัญຐ ุตา รูຌหลัก
ละรูຌจักหตุ คือรูຌหลักความจริงของธรรมชาติ ๎) อัตถัญຐ ุตา รูຌความมุง หมายละรูຌจักผลคือรูຌ
ความหมายหรือความมุงหมายของหลักธรรม ๏) อตัตัญຐ ุตา รูຌจักตน คือรูຌ ฐานะ ภาวะ พศ กําลัง 
ความรู ຌความถนัดความสามารถ ละคุณธรรม ๐) มัตตัญຐ ุตา รู ຌจัก ประมาณ คือรู ຌจักความ
พอหมาะพอดี         ๑) กาลัญຐ ุตา รูຌจักกาลชน รูຌวาวลาเหน ควรทําอะเร รูຌจัก วลารียน วลา
ทํางาน ๒) ปริสัญຐ ุตา    รูຌจักชุมชน คือรูຌจักถิไน รูຌจกัทีไชุมนุม ละชุมชน รูຌจกัมารยาท ระบียบวินัย 
ขนบธรรมนียมประพณี ๓) ปุคคลัญຐ ุตา รูຌจักบุคคล คือ รูຌความตกตางระหวาง บุคคลดย
                                                             

  ๏ พระธรรมกศาจารยຏ (ประยูรธมฺมจิตฺต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬา ลง
กรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๕), หนຌา ๐ - ๑. 
  ๐ พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พุทธธรรม, (กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๎๑๐๒), หนຌา ๒๎๓– ๒๎๔. 
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อัธยาศัยความสามารถละคุณธรรม สําหรับพระธรรมปຂฎก (ป.อ. ปยุตฺต) ๑ เดຌกลาวถึงคุณสมบัติ
สาํหรับการบริหารคน฿น หนังสือ“พทุธธรรม” เวຌ฿นหัวขຌอธรรมทีไวาดຌวย สังคหวัตถุ๐ คือ หลักการ
สงคราะหຏ พืไอยึด หนีไยว฿จคน ละประสานสังคมเวຌ฿นสามัคคีซึไงปนหลักธรรมสําหรับสดงนๅํา฿จ
ตอกัน ระหวาง คนทัไวเป มี ๐ ประการคือ ํ) ทาน คือการผืไอผบงปຑน  ๎) ปຂยวาจาคือการพูด
อยางรักกัน  ๏) อัตถจริยาคือการทําประยชนຏกขาละ ๐) สมานัตตตาคือการอาตัวขຌาสมาน
หรือความปนผูຌมี ตนสมอ๒  หมายถึงการทําตัว฿หຌขຌากับขาเดຌ เมถือตัว รวมสุขรวมทุกขຏกัน นับวา
ปนคุณธรรม สําคัญยิไงสําหรับผูຌบริหารพึงยึดถือเวຌปน นวทาง฿นการปฏิบัติกีไยวกับการบริหารคน
฿นองคຏกรของตน ละพระธรรมปຂฎก (ป.อ. ปยุตฺต) ๓ เดຌกลาวถึงคุณสมบัติสําหรับการบริหารงาน฿น 
หนังสือ “พุทธธรรม” เวຌ฿นหัวขຌอธรรมทีไวาดຌวย อิทธิบาท ๐ กลาวคือ อิทธิบาท ปลวา ธรรม 
ครืไอง฿หຌถึงอิทธิ (ฤทธ่ิหรือความสํารใจ) หรือธรรมทีไปนหตุ฿หຌประสบความสํารใจ หรือทีไรียกวา 
ทางหงความสํารใจ มี๐ อยางคือ ํ) ฉันทะคือความพอ฿จ เดຌกความมี฿จรัก฿นสิไงทีไทํา ละพอ฿จ
฿ฝຆรัก฿นจุดหมายของสิไงทีไทํานัๅน ละอยากทําสิไงนัๅนโ ฿หຌสํารใจ ๎) วิริยะ คือ ความพียร เดຌก 
ความอาจหาญ กลຌวกลຌา บากบัไน กຌาวเป ฿จสูຌเม     ยอทຌอ เมหวัไนกลัวตออุปสรรคละความ 
ยากลําบาก ๏) จิตตะ คือความคิดจดจอเดຌกการมีจิตผูกพัน จดจอฝງาคิดรืไองนัๅน ฿จอยูกับงาน นัๅน 
เมปลอย เมหางเปเหน ละ ๐) วิมังสา คือความสอบสวน  เตรตรอง เดຌกการ฿ชຌปຑญญา พิจารณา
หมัไน฿ครครวญตรวจตราหาหตุผล ละภูมิกิติ  จารุธนนนทຏ๔  เดຌนําสนอนืๅอหากีไยวกับหลักธรรม
สําหรับการบริหาร เวຌ฿น บทความรืไอง “พุทธวิธี฿นการบริหาร” วา฿นทางพระพุทธศาสนามี
หลักธรรมทีไปนขຌอปฏิบัติ สําหรับนักบริหารหรือนักปกครองทีไมีอํานาจ หนຌาทีไ฿นการปกครองหมู
คณะ บริหารกิจการของหมู คณะหรือประทศชาติเวຌอยางมากมาย พืไอ฿หຌ  ผูຌปกครองหรือผูຌบริหาร
นัๅนเดຌ฿ชຌอํานาจหนຌาทีไ พืไอ ประยชนຏสุขกประชาชนละประทศชาติ       อยางทຌจริง 
พระพุทธจຌาทรงนຌนถึงความสําคัญของ ผูຌปกครองหรือผูຌบริหารปนอยางมากวาจะตຌองประพฤติ฿หຌ
ปนบบอยางกผูຌอืไนหรือ ผูຌ฿ตຌบงัคับบัญชา ฉะนัๅนหลัก฿นการบริหารตามนวพุทธศาสนาสามารถ
สรุปลงเดຌ๏ ประการคือ ํ) การบริหารตน ปนหลักการทีไวาผูຌบริหารทีไดีตຌองสามารถบริหารควบคุม
ตนอง฿หຌดีสียกอน จึง จะสามารถบริหารคนอืไนเดຌดี ๎) บริหารคน มืไอผูຌบริหารสามารถบริหารตน
                                                             

  ๑ รืไองดียวกัน, หนຌา ๒๏๑, ๓๓๔. 
  ๒ พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พจนานุกรมพุทธศาสนຏฉบับประมวลศัพทຏ, (กรุงทพมหานคร: 
รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒), หนຌา ๎๑๐. 
  ๓ พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พุทธธรรม, (กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๎๑๐๒), หนຌา ๔๐๎ – ๔๐๑. 
  ๔ ภูมิกิติ  จารุธนนนทຏ. พุทธวิธี฿นการบริหาร. สืบคຌนมืไอวันทีไ๎๑ กันยายน ๎๑๑๏ จาก 
http://kitmeanin oflife.blogspot.com/2008/08/blog-post.html 
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เดຌดีลຌว กใจะพัฒนา เปสูการบริหารบุคคลหรือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ละ ๏) บริหารงาน คนกับงานปน
สิไงทีไคูกัน ถຌานัก บริหารสามารถจัดการกับตนอง คนเดຌดีกใจะนําเปสูความสํารใจของการบริหารงาน
อยางนนอน หลักธรรมสําคัญทีไผูຌบริหารหรือผูຌทีไตรียมตัว พืไอปนผูຌบริหารควรจะพัฒนาทัๅง ๏ 

ดຌาน คือ พฒันา ตน พฒันาคน ละพัฒนางาน พราะการพัฒนาทัๅง ๏  ดຌานนัๅน จะสรຌางความสุข
฿หຌกตนองละสังคม  
๎.การบริหารสถานศึกษา 
  พระธรรมกศาจารยຏ(ประยูร ธมฺมจิตฺต) เดຌกลาวถึง นักบริหารบบธรรมาธิปเตย ควรยึด
หลักธรรม฿นการบริหารทีไรียกวา พละ ๐ ประการ๏๒ คือ ํ) ปຑญญาพละ กําลังความรูຌหรือความ
ฉลาด ๎) วิริยพละ กําลังหงความพียร ๏) อนวัชชพละ กําลังการงานทีไเมมีทษหรือความสุจริต 
๐) สังคหพละ กําลังการสงคราะหຏ หรือมนุษยຏสัมพันธຏ พละหรือกําลังหงคุณธรรมทัๅง ๐ ประการนีๅ 
ชวยทํา฿หຌนักบริหารปฏิบัติหนຌาทีไอยางมี ประสิทธิภาพ กลาวคือ นักบริหารจะสามารถวางผน จัด
องคຏการ ตงตัๅงบุคลากร อํานวยการ ละ ควบคุมเดຌดีตຌองมีความฉลาด ขยัน สุจริต ละมนุษยຏ
สมัพันธຏ ยิไงขามีคุณธรรมทัๅง ๐ ขຌอนีๅพิไมมากขึๅน ทา฿ด กใยิไงทํางานเดຌมีประสิทธิภาพมากขึๅนทานัๅน 
ตรงกันขຌามถຌา฿ครคน฿ดขาดคุณธรรมทัๅง ๐ ประการ มຌพียงบางขຌอ ขากใปนนักบริหารทีไดีเมเด๕ 
ทิศนา ขมมณีละภาษิต ประมวลศิลปຊชัยํ์  เดຌนําสนอกรณีศึกษากีไยวกับการ บริหารงานของ      
ผูຌบริหาร฿นการปฏิรูปรงรียน฿นหนังสือ “ประสบการณຏละกลยุทธຏของผูຌบริหาร ฿นการปฏิรูปการ
รียนรูຌทัๅงรงรียน” เวຌกีไยวกับประสบการณຏความรูຌสึกกลยุทธຏละขຌอรียนรูຌของ ผูຌบริหารของ
รงรียนทีไเดຌดํานินงานการปฏิรูปการรียนรู ຌทัๅงรงรียนตามกรอบนวคิดละ นวทางของชุด
ครงการวิจัยละพัฒนาพืไอปฏิรูปการรียนรู ຌทัๅงรงรียน ซึไงจะปนประยชนຏตอ ผูຌบริหารละ
รงรียนอีกจํานวนมากทีไกาํลังสวงหายุทธศาสตรຏละวิธีการ฿นการพัฒนาหรือปฏิรูป การรียนรูຌอนั
ปนหัว฿จของการปฏิรูปการศึกษา฿หຌประสบผลสํารใจ ดยขຌอความรูຌละกลยุทธຏ ตางโ ทีไเดຌจากการ
ปฏิบัติจริง฿นหนังสือลมนีๅจะชวย฿หຌรงรียนหรือสถานศึกษาหในนวทางละ กิดกําลัง฿จ฿นการ
พฒันาทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง฿หຌเปสูปງาหมาย ชน การสรຌางองคຏความรูຌสูความ รบัผิดชอบของผูຌบริหาร
รงรียนวัดสระจรขຌ จังหวัดนครราชสีมา การรวม฿จครูสูความสํารใจ฿น การทําวิจัยปฏิบัติการ฿นชัๅน

                                                             

  ๕ พระธรรมกศาจารยຏ(ประยูร ธมฺมจิตฺต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬา ลง
กรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๕), หนຌา ๐๐-๐๑. 
  ํ์ ทศินา  ขมมณีละภาษิต ประมวลศิลปຊชัย, ประสบการณຏละกลยุทธຏของผูຌบริหาร฿นการปฏิรูป 
การรียนรูຌทัๅงรงรียน, หนຌา ๐๕-ํ๒๒. 
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รียน ของผูຌบริหารรงรียนบຌานคຌอทอนนຌอยจังหวัดขอนกน ปนตຌนละ ชาญชัย อาจินสมาจารํํ 
เดຌนําสนอนืๅอหากีไยวกับการบริหารการศึกษานวทาง฿หม ฿นหนังสือ “สูทิศทาง฿หมการบริหาร
การศึกษา” ดยมีนืๅอหาปน ๒ ดຌาน ประกอบดຌวย ํ)รงรียน฿นฐานะองคຏการละนักการศึกษา฿น
ฐานะนักบริหาร มีรายละอียดของนืๅอหาคือ รงรียน฿นฐานะระบบองคຏการ ทศันะทัไวเปตอทฤษฎี
การบริหารละการศึกษา รูปบบการ บริหารรงรียนบบมีสวนรวม ละการบริหาร การจัด
องคຏการละการมีสวนรวม ๎) การบริหาร บบมีสวนรวม฿นทางการศึกษา มีรายละอียดของ
นืๅอหาคือความหมายของการบริหารบบมีสวน รวม องคຏประกอบของการบริหารบบมีสวนรวม 
ความปนเปเดຌ฿นการจัดการศึกษาบบมีสวน รวม ปรกรมการบริหารบบมีสวนรวม อุปสรรค
ของการมี        สวนรวมทีไมีประสิทธิภาพ ประยชนຏ ทีไรงรียนเดຌรบัจากการบริหารบบมีสวนรวม 
ละสຌนทางการพัฒนาระบบการบริหารบบมี สวนรวม ๏) ทฤษฎีภาวะผูຌนํา มีรายละอียดของ
นืๅอหาคือ ทฤษฎี     ตางโทีไกีไยวขຌองกับทฤษฎีภาวะ ผูຌนํา รูปบบของภาวะผูຌนํา การมีสวนรวม
ละภาวะผูຌนําทีม฿นรงรียน ๐) การกຌปຑญหาละการ ตัดสิน฿จ มีรายละอียดของนืๅอหาคือ 
ปຑญหาคืออะเรมบบของการกຌปຑญหาละนวทาง฿นการ กຌปຑญหาบบมีสวนรวม ๑) ความ
จริญงอกงามทางวิชาชีพละการพัฒนาครูมีรายละอียดของ นืๅอหาคือหตุผล฿นการพัฒนาครู 
ขอบขายของการพัฒนาครู นยบายการพัฒนาครู การบริหาร การพัฒนาครู วิธีการพัฒนาครูละ
การประมิน ๒) การประมินครูปรกรมละรงรียน มี รายละอียดของนืๅอหาคือ หนຌาทีไของการ
ประมินผล การประมินรงรียนละปรกรม การ ประมินผลการปฏิบัติงานของครู การ
ปฏิบัติงานทีไมีประสิทธิผลกณฑຏสําหรับการประมินผลการ ปฏิบัติงาน นวทางสีไประการ฿นการ
ประมินผลการปฏิบัติงานของครู ละกระบวนการ ประมินผลการปฏิบัติงานละ หวน พินธุ
พันธຏํ๎ เดຌกลาวถึงทฤษฎีละนวคิดกีไยวกับการบริหาร฿นหนังสือ“การ บริหารการศึกษา: นัก
บริหารมืออาชีพ” เวຌกีไยวกับความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับการบริหารการศึกษา นักบริหารมืออาชีพ ละ
คุณลักษณะทีไพงึประสงคຏของนักบริหารมืออาชีพจากทฤษฎีตาง โ เดຌก ทฤษฎี๏ ทักษะ (Three 

Skills) ทฤษฎีสามภูมิ ทฤษฎีของบลค (Blake) ละ มูตัน (Mouton) ทฤษฎี ของฮอลพิน (Halpin) 

ละคูนสຏ (Coons) ทฤษฎีฐานอํานาจของผูຌบริหาร (ทฤษฎีของฟรนชຏละราวน) รวมทัๅงนวคิด
กีไยวกับผูຌนําหรือนักบริหารของศาสตราจารยຏ ดร.พจนຏ  สะพียรชัย ดร.รุง  กຌวดง ศาสตราจารยຏ
ดร.วิรุณ ตัๅงจริญ รองศาสตราจารย ຏดร.อุทัย บุญประสริฐ ละเดຌนําสนอนืๅอหา กีไยวกับนัก
                                                             

  ํํ ชาญชัย  อาจินสมาจาร, สูทศิทาง฿หมของการบริหารการศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กຌาว฿หม, 
๎๑๐๔), หนຌา ๕-ํ์. 
  ํ๎ หวน  พินธุพันธຏ, การบริหารการศึกษา : นักบริหารมืออาชีพ, (นนทบุรี: พินธุพันธຏการพิมพຏ, ๎๑๐๕), 
หนຌา ํ๑-๓๎. 
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บริหารมืออาชีพกบัธรรมาภิบาล (Good Governance) การพัฒนาตนอง฿หຌปนผูຌ฿ฝຆรูຌมี วิสัยทัศนຏ
ของนักบริหารมืออาชีพ นักบริหารมืออาชีพกับการกຌปຑญหาละ     นักบริหารมืออาชีพกับการ
ตัดสิน฿จ  ละ นิพนธຏ กินาวงศຏ กลาววา การบริหารรงรียน คือกระบวนการตาง โ ฿นการ 
ดํานินงานของกลุมบุคคล ซึไงรียกวา ผใบริหาร ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอ฿หຌบริการทางการศึกษาก 
สมาชิก฿นสังคมํ๏  ละ มธี ปຂลันธนานนทຏ มีความหในวา การบริหารสถานศึกษา ปนการ฿ชຌทัๅง
ศาสตรຏละ ศิลปຊ฿นการดํานินการบริหารหรือการบริการดຌานการปกครอง การรียนการสอน ละ
การปรับปรุง กຌเขกีไยวกับการศึกษารวมกับผูຌอืไน พืไอ฿หຌการรียนการสอนดํานินเปดຌวยดีมี
ประสิทธิภาพตาม จุดมุงหมายของการศึกษาํ๐ 
  สรุปเดຌวา การบริหารรงรียนหรือสถานศึกษา ปนกิจกรรมทางการศึกษาทีไจะตຌองทํา
ปน กระบวนการ ดยกลุมบุคคลตาง โ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทีไตัๅงเวຌ นัไนกใคือการพัฒนาสมาชิก 
หรือ ผูຌรับบริการทางการศึกษา ฿หຌຌปนผูຌ ຌมีคุณภาพทีไสังคมตຌองการ ละปนภารกิจทีไสําคัญยิไงของ 
ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไจะตຌองสามารถนําองคຏกร฿หຌอยูรอด ตຌองกําหนดผนงาน วิธีการ ตลอดจน 
ขัๅนตอนตาง โ ฿นการปฏิบัติงานเวຌอยางมีระบบ ดยพึไงพิงงบประมาณจากรัฐ ทีไมีเมมากนักดຌวย 
ความประหยัด  ฿ชຌทรัพยากร฿หຌคุຌมคา ทัๅงคน งิน วลาละทรัพยຏสินอยางอืไน พราะถຌาระบบบริหาร 
ภาย฿นสถานศึกษาเมดี จะกระทบกระทือนตอสวนอืไน โ ของหนวยงานเดຌ ดังนัๅนความสํารใจหรือ     
ความลຌมหลว฿นการบริหารสถานศึกษา จึงขึๅนอยูกับสมรรถภาพของผูຌบริหารสถานศึกษาปนสําคัญ 
 

บทสรุป  
 หลักธรรมมีความสําคัญ กีไยวขຌองกับการดํานินชีวิตประจําวันของคนราทุกคน สอน฿หຌ

คนราประพฤติดี ปฏิบัติชอบละ สามารถนําเปประยุกตຏ฿ชຌเดຌตามความหมาะสมขึๅนอยูกับบุคคล
ละสถานการณຏ พืไอ฿หຌสามารถดํารง ตนอยู฿นสังคมเดຌอยางมีความสุขละสรຌางความสงบสุข฿น
สังคม หนຌาทีไของนักบริหาร ๑ ประการ POSDC ประกอบดຌวย P คือ Planning คือ การวางผน 
ปนการกําหนดนวทางดํานินงาน฿นปຑจจุบัน พืไอความสํารใจทีไจะตามมา฿นอนาคต ผูຌบริหารทีไดี
ตຌองมี วิสัยทัศนຏพืไอกําหนดทิศทางขององคຏกร O คือ Organizing การจัดองคຏกร ปนการกําหนด
ครงสรຌางความสัมพันธຏของสมาชิกละสายบังคับบัญชาภาย฿นองคຏกร มีการบงงานกันทําละ 
การกระจายอํานาจ  S คือ Staffing งานบุคลากร ปนการสรรหาบุคลากร฿หมการพัฒนา บุคลากร
ละการ฿ชຌคน฿หຌหมาะกับงาน D คือ Directing  การอํานวยการ ปนการสืไอสาร พืไอ฿หຌกิดการ
ดํานินการตามผน ผูຌบริหารตຌองมีมนุษยสัมพันธຏทีไดีละมีภาวะผูຌนําละ C คือ Controlling การ

                                                             

          ํ๏ นิพนธຏ  กินาวงศຏ, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพຏครัๅงทีไ ๎, (พิษณุลก : ตระกูลเทย,๎๑๐๏),หนຌา ํ๎. 
          ํ๐ มธี  ปຂลันนานนทຏ,การบริหารการศึกษา, พิมพຏครัๅงทีไ ๑, (กรุงทพมหานคร : มธีทปิสຏ, ๎๑๎๑),หนຌา ๎. 
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กาํกับดูล ปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภาย฿นองคຏกรคุณสมบัติบางอยางทีไควรทราบ 
นัไนคือ สตับุรุษ คือคนดี มีธรรมของสัตบุรุษ รียกวา สัปปุรสิธรรม ๓ ประการ คือ ํ) ธัมมัญຐ ุตา รูຌ
หลักละรูຌจักหตุ คือรูຌหลักความจริงของธรรมชาติ ๎) อัตถัญຐ ุตา รูຌจักผลคือรู ຌความหมายหรือ
ความมุงหมายของหลักธรรม ๏) อตัตัญຐ ุตา รูຌจักตน คือรูຌ ฐานะ ภาวะ พศ กําลัง ความรูຌความถนัด
ความสามารถ ละคุณธรรม ๐) มัตตัญຐ ุตา รูຌจัก ประมาณ คือรูຌจักความพอหมาะพอดี   ๑) กาลัญ
ຐ ุตา รูຌจักกาลชน รูຌวาวลาเหน ควรทําอะเร รูຌจัก วลารียน วลาทํางาน ๒) ปริสัญຐ ุตา    รูຌจัก
ชุมชน คือรูຌจักถิไน รูຌจกัทีไชุมนุม ละชุมชน รูຌจกัมารยาท ระบียบวินัย ขนบธรรมนียมประพณี ๓) 

ปุคคลัญຐ ุตา รูຌจกับุคคล คือ รูຌความตกตางระหวาง บุคคลดยอัธยาศัยความสามารถละคุณธรรม  
นอกจากนัๅนคุณสมบัติสําหรับการบริหารคนคือ สังคหวัตถุ ๐ คือ หลักการสงคราะหຏ พืไอยึด 
หนีไยว฿จคน ละประสานสังคมเวຌ฿นสามัคคีซึไงปนหลักธรรมสําหรับสดงนๅํา฿จตอกัน ระหวาง คน
ทัไวเป มี ๐ อยาง คือ ํ) ทาน คือการผืไอผบงปຑน  ๎) ปຂยวาจา คือการพูดอยางรักกัน  ๏) อัตถ
จริยาคือการทําประยชนຏกขาละ ๐) สมานัตตตา คือการอาตัวขຌาสมานหรือความปนผูຌมี ตน
สมอ 

 การบริหารรงรียนหรือสถานศึกษา ปนกิจกรรมทางการศึกษาทีไจะตຌองทําปน 
กระบวนการ ดยกลุมบุคคลตาง โ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏทีไตัๅงเวຌ นัไนกใคือการพัฒนาสมาชิก หรือ 
ผูຌรับบริการทางการศึกษา ฿หຌปนผูຌมีคุณภาพทีไสังคมตຌองการ ละปนภารกิจทีไสําคัญยิไงของ 
ผูຌบริหารสถานศึกษาทีไจะตຌองสามารถนําองคຏกร฿หຌอยูรอด ตຌองกําหนดผนงาน วิธีการ ตลอดจน 
ขัๅนตอนตาง โ ฿นการปฏิบัติงานเวຌอยางมีระบบ ดยพึไงพิงงบประมาณจากรัฐ ทีไมีเมมากนักดຌวย 
ความประหยัด  ฿ชຌทรัพยากร฿หຌคุຌมคา ทัๅงคน งิน วลาละทรัพยຏสินอยางอืไน พราะถຌาระบบบริหาร 
ภาย฿นสถานศึกษาเมดี จะกระทบกระทือนตอสวนอืไน โ ของหนวยงานเดຌ ดังนัๅนความสํารใจหรือ
ความลຌมหลว฿นการบริหารสถานศึกษา จึงขึๅนอยูกับสมรรถภาพของผูຌบริหารสถานศึกษาปนสําคัญ
นักบริหารบบธรรมาธิปเตย ควรยึดหลักธรรม฿นการบริหารทีไรียกวา พละ ๐ ประการ คือ ํ) ปຑ
ญญาพละ กําลังความรูຌหรือความฉลาด ๎) วิรยิพละ กําลังหงความพียร ๏) อนวัชชพละ กําลังการ
งานทีไเมมีทษหรือความสุจริต ๐) สังคหพละ กําลังการสงคราะหຏ หรือมนุษยຏสัมพันธຏ พละหรือ
กาํลังหงคุณธรรมทัๅง ๐ ประการนีๅ ชวยทํา฿หຌนักบริหารปฏิบัติหนຌาทีไอยางมี ประสิทธิภาพ กลาวคือ 
นักบริหารจะสามารถวางผน จัดองคຏการ ตงตัๅงบุคลากร อาํนวยการ ละ ควบคุมเดຌดีตຌองมีความ
ฉลาด ขยัน สจุริต ละมนุษยຏสัมพันธຏ ยิไงขามีคุณธรรมทัๅง ๐ ขຌอนีๅพิไมมากขึๅน ทา฿ด กใยิไงทํางานเดຌ
มีประสิทธิภาพมากขึๅนทานัๅน ตรงกันขຌามถຌา฿ครคน฿ดขาดคุณธรรมทัๅง ๐ ประการ มຌพียงบางขຌอ 
ขากใปนนักบริหารทีไดีเมเดຌ 



ารสาร มจร พุทธชินราชปริทรร น  { 129 }

บรรณานุกรม 
 

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร, สูทิศทาง฿หมของการบรหิารการศึกษา, (กรุงทพมหานคร : กຌาว฿หม,   
๎๑๐๔),  

ทิศนา  ขมมณีละภาษิต ประมวลศิลปຊชัย, ประสบการณຏละกลยุทธຏของผูຌบริหาร฿นการปฏิรูป  
การรียนรูຌทัๅงรงรียน,  

นิพนธຏ  กนิาวงศຏ, หลักการบรหิารการศึกษา, พมิพຏครัๅงทีไ ๎, (พษิณุลก : ตระกูลเทย, ๎๑๐๏), มธี  
ปຂลนันานนทຏ,การบรหิารการศึกษา, พมิพຏครัๅงทีไ ๑, (กรงุทพมหานคร : มธีทปิสຏ, 
๎๑๎๑),  

พระธรรมกศาจารยຏ (ประยรูธมฺมจิตฺต), พทุธวิธีบริหาร, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๕),  

 พระธรรมกศาจารยຏ(ประยรู ธมฺมจิตฺต), พทุธวิธีบริหาร, (กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๕),  

พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พจนานุกรมพุทธศาสนຏฉบับประมวลศัพทຏ, (กรุงทพมหานคร: 
รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๒),  

พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พทุธธรรม, (กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๎๑๐๒),  

พระธรรมปຂฎก (ป.อ.ปยุตฺต), พทุธธรรม, (กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๎๑๐๒),  

พทุธทาสภิกขุ, วิถีหงการขຌาถึงพทุธธรรม, ๎๐๕๓,  
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การพัฒนาคณุลักษณะภาวะผูຌนําตຌนบบของผูຌบริหารรงรยีนมัธยมศกึษา 
Master Leadership Features, Secondary School administrators 

 
พระปลัดณรงคຏธรรม  กตธมฺม* 

 
บทคัดยอ 

 ผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษาคือผูຌดูลหรือบริหารงานรงรียน การบริหารรงรียน
มัธยมศึกษาผูຌบริหารจะตຌองมีลักษณะของการบริหารบบมืออาชีพทีไมีความรูຌความสามารถสูง
สามารถบริหารรงรียน฿หຌดํานินการเปดຌวยความรียบรຌอย ผูຌบริหารปนคนสําคัญทีไตຌองเดຌรับการ
พัฒนา ดຌวยการบริหารงาน฿นสถานศึกษา ทํา฿หຌบรรลุจุดประสงคຏทีไวางเวຌ คุณลักษณะภาวะผูຌนํา 
กิดดຌวยความศรัทธายอมรับละพรຌอมทีไจะรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง โ ฿หຌสํารใจเดຌ    

 วิธีการพัฒนาภาวะคุณลักษณะผูຌนําของผูຌบริหารตຌนบบ ดຌวยการวิคราะหຏความจําปน 
การออกบบละพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร  การประมินผลละติดตามผล วิธีการวาง
ผนพัฒนาผูຌบริหารนัๅนมักจะประกอบดຌวย การประมินความตຌองการจําปน฿นปຑจจุบัน ความ
ตຌองการ฿นระยะยาว ละความตຌองการจําปนสวนบุคคล  

คําสําคัญ: การพัฒนา; คุณลักษณะภาวะผูຌนําตຌนบบ; ผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษา 

Abstract 

 Secondary School administrator are caretaker or school administrator. 

Secondary education. Management must have attributes of administration and 

professionalism. With knowledge and high ability, can manage the school. To 

procced  with the order. Executives are  important people who need to be. With 

school administration.To active the intended purpose.Leadership qualities, born of 

faith and acceptance. And ready to practice activities to be successful. 

                                                             
*

 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
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 How to develop a Feature, executive leadership master.With necessary 

analysis.Curriculum design and development.Curriculum management.Evaluation 

and follow-up.Development planning methodology.Management of current needs, 

longterm needs, and personal necessities. 

Keyword: Development; Master leadership Features; Secondary school 

administratirs 

บทนํา 

 ผูຌบริหารรงรียนมีบทบาทสําคัญมาก฿นการศึกษาปนความจําปนสําคัญอยางยิไงตอการ
พฒันาประทศ ดยฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏ ตามกฎหมายตาง พระราชบัญญัติตาง โ ทีไ
กลาวมาขຌางตຌน เดຌพูดถึงการบริหารการศึกษาดยฉพาะการบริหารงานสถานศึกษา ผูຌมีบทบาท
สําคัญจําปนตຌองมีบทบาท฿นการบริหารละจัดการศึกษาละมีคุณลักษณะทีไสําคัญทัๅง฿นดຌาน
วิชาชีพละสวนตัว พืไอดํานินการ฿หຌบรรลุความสํารใจตามปງาหมายละจุดมุงหมายของ
การศึกษาํ 

 ํ.การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูຌนํา 

 คุณภาพของคนปนสิไงสําคัญตอความจริญกຌาวหนຌาของประทศ มຌตประทศทีไมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันจํากัด หากพลรือนหลานัๅนมีคุณภาพ ประทศยอมพัฒนาจริญกຌาวหนຌา
ชนกัน ตคนจะมีประสิทธิภาพพียง฿ดนัๅน ยอมขึๅนอยูกับประสิทธิภาพ฿นการจัดการศึกษาซึไง
รัฐบาลเทย เดຌลใงหในความสําคัญจําปนของการจัดการศึกษาจึง฿หຌกําหนด นยบาย จัดการศึกษา
เวຌ฿นกฎหมายละผนมบทของชาติหมายฉบับ กใมีจดุนຌนคือพัฒนาคน ดยการจัดการศึกษาพืไอ
พฒันาดຌานรางกาย จิต฿จ สติปຑญญา ฿หຌมีสุขภาพพลานามัยขใงรงมีความสามารถละทักษะ฿น
การประกอบอาชีพ๎หนวยงานทางการศึกษาถຌาผูຌบริหารขาดภาวะผูຌนําซึไงถือเดຌวาภาวะผูຌนําของ
ผูຌบริหาร฿นหนวยงานมีความจําปนอยางยิไง฿นการบริหารเปสูปງาหมายทีไตัๅงเวຌ  ภาวะผูຌนํา 
(Leadership) มีความสําคัญทีไจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูຌรวมงาน฿หຌสมาชิกขององคຏกรทํางาน
                                                             

 ํสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาหงชาติ,สภาพละปຑญหาการบริหารละการจัดการศึกษาขัๅน
พืๅนฐานของสถานศึกษา฿นประทศเทย. (กรุงทพมหานคร : สํานักงานนยบาย ผนละมาตรฐานการศึกษา 
ศาสนา ละวัฒนธรรม, ๎๑๐๑) ข.ํ-๐ 
 ๎พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. ๎๑๐๎ ละทีไกຌเขพิไมติม(ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๑ 
(กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏรุงรืองสาสຏน การพิมพຏ,๎๑๐๑) หนຌา ๒ – ํ๒ 
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เดຌบรรลุวัตถุประสงคຏ ฿นดຌานความรวมมือละการทํางานกันปนทีมผูຌนําจึงตຌองคํานึงถึงสมาชิก฿น
องคຏกรปนสําคัญ ผูຌบริหารการศึกษาของสถานศึกษา จึงปนทีไตຌองมีผูຌบริหารทีไมีประสิทธิภาพละ
จะตຌองสรຌางลักษณะความปนผูຌนํา฿หຌกิดขึๅน฿นตัวอง พืไอสริมอํานาจบริหารงาน นอกหนือเปจาก
อาํนาจทีไปนทางการอันกิดจากกระบวนการบริหารงานสามารถนะนําเดຌ ชีๅนําเดຌ ละมีอิทธิพล๏

ผูຌบริหารสถานศึกษาจึงตຌองปนผูຌมีภาวะผูຌนํา มีวิสัยทัศนຏการทํางานทีไชัดจน คิดกลยุทธຏชิงรุก
(proactive) ปนผูຌนําการปลีไยนปลง (Change leader) ทีไมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผล 
สามารถกําหนดทิศทางการปลีไยนปลงเดຌอยางชัดจน มีความมุงมัไนตอการสรຌางภาพ฿หม ของ
องคຏกรรวมทัๅงปนผูຌสงสริมการปลีไยนปลง (Change Sponser) ซึไงชวย฿หຌกิดการตัดสิน฿จการ
กຌปຑญหา การสนับสนุนทีไหมาะสมพืไอ฿หຌการปลีไยนปลงดํานินเปอยางมีประสิทธิภาพ สืไอสาร฿หຌ
บุคลากร฿นองคຏกรขຌา฿จละตระหนักถึงความสําคัญละความจําปน฿นการปลีไยนปลงปน
ผูຌบริหารทีไมีคุณลักษณะปนผูຌนําตຌนบบ๐ 

 ๎.วิธกีารพัฒนา 

 วิธีการพัฒนาภาวะผูຌนํามีนักการศึกษาเดຌ฿หຌความจํากัดความเวຌ ชนดนัย  ทียมพุฒ
(๎๑๐๑:๏๒) เดຌนําสนอมดลวงจรการพัฒนาบุคลากรดยทัไวเป ซึไงมีทัๅงสิๅน ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ 

ํ. การวิคราะหຏความจําปนซึไงมีความหมาย ๎ ประการ เดຌก ํ) ปนสิไงทีไขาดหรือ
บกพรอง฿นรืไองสมรรถนะการปฏิบัติงาน ละ ๎) ปนอกาสหรือศักยภาพ฿นการปรับปรุงงาน ซึไง
ขัๅนตอนนีๅถือวาปนหัว฿จของการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

๎. การออกบบละพัฒนาหลักสูตร 
๏.  การบริหารหลักสูตร ดยมีการบง ปน ๏ ระยะ คือ ํ) การวางผนจัดหลักสูตรการ

พฒันา ๎) การดํานินการอบรมละพัฒนา ๏) การดํานินการมืไอสิๅนสุดการพัฒนา 
๐.  การประมินผลละติดตามผลมีวิธีการประมินผลหลายวิธี คือ ํ) การประมินผลตาม

ชวงอบรมละพัฒนา ชน การประมินกอนการฝຄกอบรม การประมินขณะดํานินการ ละ 
ประมินมืไอสิๅนสุดการอบรมละพัฒนาละดํานินการติดตามผล ๎) ประมินผลนวทางประมิน 
ปฏิกิริยาดຌาน ความพึงพอ฿จหรือความรูຌสึกตอการอบรม ๏) ประมินผลการรียนรูຌกอนละหลังการ

                                                             
๏กมลวรรณภกะนันทຏ,กลยุทธຏการพัฒนาภาวะผูຌนําการปลีไยนปลงของผูຌบริหารระดับกลางของ

รงรียน฿นครือขายคณะภคนิี ซนตຏปอลดอชารຏตร฿นประทศเทย.วิทยานิพนธຏ ปริญญาครุศาสตรຏดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรຏ (กรุงทพมหานคร:จุฬาลงกรณຏราชวิทยาลัย  ๎๑๑๑) 

๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพัฒนาการปลีไยนปลง การบริหารราชการ
นว฿หม บริบทละทคนิควิธี.กรุงทพมหานคร : บริษัท วิชัไนพริๅนทຏอนดຏมีดีย จํากัด ๎๑๐๔ หนຌา ๓๎ 
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อบรมละพัฒนาพืไอศึกษาการปลีไยนปลง พฤติกรรม฿นระหวางการฝຄกอบรมละ ๐) ประมิน
ผลลัพธຏทีไหนวยงานวัดผลธุรกิจหรือตຌนสังกัดตຌองการ๑ 

Dessler(2002:312) กลาวถึง ๑ ขัๅนตอนการฝຄกอบรมละพัฒนาบุคลากร฿นภาพรวมซึไง
ประกอบดຌวย  

ขัๅนทีไ ํ  การวิคราะหຏความตຌองการจําปน฿นการพัฒนา 
ํ) การกําหนดทักษะการปฏิบัติงานทีไสามารถสงสริม฿หຌหนวยงานมีผลผลิตสูง 
๎) การวิคราะหຏบคุคลทีไจะพัฒนาพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมกับปรกรมการพัฒนาวา

ควรพัฒนา฿นดຌาน฿ด ชน ความรูຌ ประสบการณຏ ทักษะ ทัศนคติ ละรงจูง฿จสวนบุคคลทีไบุคคล
จําปนตຌองมี 

๏) การกําหนดวัตถุประสงคຏของการฝຄกอบรมละพัฒนา 
ขัๅนทีไ ๎  การออกบบหลักสูตรการพัฒนา 
ปนการออกบบทีไพัฒนาครอบคลุมตัๅงตการกําหนดวัตถุประสงคຏฉพาะของหลักสูตร

วิธีการพัฒนา พืไอสาระของการพัฒนาละกิจกรรมของหลักสูตรซึไงการออกบบ หลักสูตรการ
พฒันาจะตຌองมีความชัดจน ละสามารถนําเปสูวัตถุประสงคຏของการรียนรูຌเดຌดยตรง 

ขัๅนทีไ ๏  การประมินผลกอนดํานินการ 
 ปนการนําหลักสูตรการพัฒนาขຌาสูการนะนําละตรวจสอบ฿หຌกิดความถูกตຌองหมาะสม
กอนจะมีการดํานินการ฿นขัๅนตอนตอเปพืไอประกันวาปนปรกรมการพัฒนาทีไมีประสิทธิภาพ 

ขัๅนทีไ ๐  การดํานินการพัฒนา 
 ปนขัๅนตอนทีไจะทําการพัฒนาบุคลากรดยนຌนหลักการคือ การทํา฿หຌงานมุงสูความสํารใจ
ดຌวยการฝຄกอบรม ละพัฒนาผูຌรับการฝຄกอบรมทีไมีความสามารถละทักษะ฿นการนําสนอทีไ ดี
นอกหนือจากความรูຌ฿นนืๅอหาทีไจะอบรม 

ขัๅนทีไ ๑ การประมินผลการฝຄกอบรมละพัฒนา 
 ปนขัๅนตอนทีไรวมถึงการติดตามผลพืไอพิจารณาวาผลลัพธຏจากการฝຄกอบรมละพัฒนาจะ
บรรลุวัตถุประสงคຏของการพัฒนา฿หຌดຌานตาง โ หรือเมชน ปฏิกิริยาตอบสนองของผูຌขຌารับการ
พฒันา การรียนรูຌ พฤติกรรมละผลลัพธຏทีไกิดขึๅนกับการพัฒนา๒ 

Carrell, Kuzmits&Elbert๓ เดຌกลาว฿นการวางผนพัฒนาผูຌบริหารนัๅนมักจะประกอบดຌวย 
๏ ขัๅนตอน หลักดังตอเปนีๅ 

                                                             
๑ ดนัย  ทียนพุฒ,การออกบบละพัฒนาความรูຌ฿นองคຏกร(พิมพຏครัๅงทีไ ๎). (กรุงทพมหานคร:นากตຌา, 

๎๑๐๑) หนຌา ๏๒-๐์  
๒Dessler, G. Aframework for human resource management (2nd ed.) New Jersey : 

Prentice Hall. 2002 p.213  
๗
 Carrell, M.R., Kuzmits, F.E.,& Elbert N.F. Personnel human resource management, New 

York : Macmillan.1992 p. 314   
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ํ. การประมินความตຌองการจําปนมีองคຏประกอบ คือ การประมินความตຌองการจําปน
฿นปຑจจุบัน ความตຌองการ฿นระยะยาว ละความตຌองการจําปนสวนบุคคล 
 ๎. การออกบบปรกรม มีองคຏประกอบ คือ การพัฒนา฿นขณะทํางาน ละการพัฒนาทีไ
กิดขึๅนนอกการทํางาน 
 ๏. การประมินผล ซึไงบงออกปนการประมิน฿น ๐ ระดับ เดຌก การประมินปฏิกิริยา 
ของผูຌขຌารวมการพัฒนา ละการประมินการปลีไยนปลงดຌานประสิทธิภาพขององคຏกร๔ 
 Cacioppe๕ เดຌทําการสนอผน฿นการพัฒนาภาวะผูຌนํา ดยทําการอຌางอิงจากนวคิดดิม 
ดยปรับปรุง฿หຌมีการประมินละการวัดผลยกออกจากกันอยางชัดจน ดย ผนการพัฒนาภาวะ
ผูຌนําดังกลาว มีขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 

ํ. การระบุความตຌองการจําปนจากสถานการณຏ฿นซึไง฿นขัๅนตอนนีๅจะตຌองพิจารณาทัๅงจาก
สภาพวดลຌอมภาย฿น ละสภาพวดลຌอมภายนอกองคຏกร 

๎. ตัๅงวัตถุประสงคຏหลักทีไตຌองการจะเดຌรบัหลังจากมีการ฿ชຌปรกรมพัฒนาภาวะผูຌนําลຌว 
ละทําการระบุอยางชัดจนวา หลังจากสรใจสิๅนปรกรมลຌวความรูຌละทักษะทีไฉพาะจาะจงดຌาน
฿ดทีไควร 

๏. ระบุครืไองมือทีไหมาะสม ดยครืไองมือทีไหมาะสม฿นการพัฒนานัๅนมีอยูมากมาย เมวา
จะปนการพัฒนาผานกรณียຏศึกษา การขຌากลุมสรຌางทีม ละการมอบหมายครงการ฿หຌทํารวมกัน 
ปนตຌน 

๐. ออกบบปรกรมการรียนรูຌ ฿นสวนของขัๅนตอนนีๅ ปนรืไองของการลงรายละอียด฿น
รืไองของบริบทองคຏความรูຌ ละทีไจะ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรม รวมเปจนถึงรายละอียดอืไน โ ทีไกีไยวกับ
ปรกรมการพัฒนา 

๑. การประมินประสิทธิภาพของปรกรมการพัฒนา ซึไงขัๅนตอนรกของการประมินนัๅน 
จะปนการตรวจสอบบริบทละกิจกรรมของปรกรม พืไอทํา฿หຌน฿จวาปรกรมนัๅนสามารถ฿หຌ
กิดสมรรถนะทีไตຌองการเดຌ 

๒. นําปรกรมการพัฒนาผสมผสานขຌากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษยຏ฿นองคຏกร 
๓.วัดผลคุณคาของปรกรมการพัฒนาดยรวม ดย฿นขัๅนตอนนีๅจะปนการพัฒนา

กระบวนการ฿นการรวมทัๅงหมด วาสามารถสงตอคุณคา฿หຌกับองคຏกรเดຌหรือเม ละปนเปตาม
วัตถุประสงคຏทีไวางเวຌหรือเม รวมถึงปนการทีไปรกรมการพัฒนาถูกตรวจสอบวาดํานินเปอยางเร 
มืไอเหร ละทีไเหนํ์ 

                                                             
๔Carrell, M.R., Kuzmits, F.E.,& Elbert N.F. Personnel human resource management, New 

York : Macmillan.1992 p. 314   
๙

 Cacioppe, R. Anintegratedmodle and approach for the design of eftective. 1998 p.215 

ํ์Cacioppe, R. Anintegratedmodle and approach for the design of eftective. 1998 p.215  
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อุทัย  ลຌวมัไนคงํํ เดຌศึกษาวิจัยรืไองการนําสนอนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูຌนํา 
ทางจริยธรรมตามนวพุทธศาสนาของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ละเดຌทาํการสรุปกระบวนการพัฒนาภาวะผูຌนําวามีทัๅงสิๅน ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ  

ํ. การประมินความตຌองการจําปน฿นการพัฒนา 
๎. การออกบบการพัฒนา ซึไงประกอบเปดຌวยองคຏประกอบยอย ๒ ดຌาน ดังนีๅ ํ) ดຌาน

นืๅอหาสาระ ๎) วิธีการพัฒนา ๏) การตรียมความพรຌอมผูຌรบัการพัฒนา ๐) การจัดสภาพวดลຌอม
ของสถานทีไ ๑) วิทยากร ๒)อปุกรณຏละครืไองมือทีไจะ฿ชຌการพัฒนา 

๏. การดํานินการพัฒนา 
๐. การประมินผลการพัฒนาํ๎ 
  ๏. ผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษา 
 ผูຌบริหารรงรียนปนผูຌนํา฿นการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษาถือวาปนบุคคลทีไสาํคัญ฿น

การทีไจะบริหารงาน฿นรงรียน฿หຌบรรลุผลสํารใจ ราชกิจจานุบกษาํ๏  รงรียนมัธยมศึกษาปน
การจัดการศึกษาลําดับการศึกษา ขัๅนทีไ ๏ ถัดจากระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา ดยการศึกษา฿นขัๅนนีๅ
มุงนຌน฿หຌผูຌรียนมีความรูຌทางดຌานวิชาการละวิชาชีพ฿หຌหมาะสมกับวัย ความตຌองการ ความสน฿จ 
พืไอ฿หຌผูຌรียนกิดความขຌา฿จละรูຌจักลือกอาชีพทีไปนประยชนຏกตนองละสังคม การศึกษา
ระดับนีๅ฿ชຌวลารียนสามป ดยผูຌรียนจะมีอายุระหวาง ํ๎ – ํ๓ ดยผูຌรียนจบ฿นระดับ
มัธยมศึกษานีๅสามารถเปประกอบอาชีพทีไหมาะสมกับวัยละความสามารถ หรือศึกษาตอ฿นระดับ 
อดุมศึกษา ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน ผูຌรียนลือกรียนกลุมวิชาการหรือวิชาชีพตามความถนัด
ของตนอง ฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผูຌรียนสามารถรียนกลุมวิชาทีไผูຌรียนชืไนชอบพืไอยึดปน
อาชีพเดຌํ๐ สํานักลขาธิการสภาการศึกษาํ๑  การบริหารรงรียนมัธยมศึกษามีการบงปนขต

                                                             

 
๑๑

 อุทัย  ลຌวมัไนคง,การนําสนอนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูຌนํา ทางจริยธรรมตามนวพุทธ
ศาสนาของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน . (กรุงทพมหานคร:
จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย, ๎๑๑๎) หนຌา ๔๒ 

ํ๎อุทัย  ลຌวมัไนคง,การนําสนอนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูຌนํา ทางจริยธรรมตามนวพุทธ
ศาสนาของผูຌบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน . (กรุงทพมหานคร:
จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย, ๎๑๑๎) หนຌา ๔๒ 

  
๑๓

 ราชกิจจานุบกษา, ประกาศ การกําหนดขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา, ลม ํ๎๓ ตอนพิศษ ๕๔ 

ง, ํ๔ สิงหาคม กระทรวงศึกษาธิการ รืไอง ๎๑๑๏, 

 ํ๐ราชกิจจานุบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง การกําหนดขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา, 
ลม ํ๎๓ ตอนพิศษ ๕๔ ง, ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๏, 
 

๑๕
 สํานักลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาเทย ๎๑๑๓/๎๑๑๔ จะปฏิรูป

การศึกษาเทย฿หຌทันลก฿นศตวรรษทีไ ๎ํเดຌอยางเร, (กรุงทพฯ: สํานักพิมพຏบริษัทพิมพຏดีการพิมพຏจํากัด, ๎๑๑๕), 
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มัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาวาดຌวยรืไองการกําหนดขตพืๅนทีไมัธยมศึกษา พ.ศ.๎๑๑๏ 
ความวา อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา ๑ ละมาตรา ๏๓ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
การศึกษาหงชาติ พ.ศ.๎๑๐๎ ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ (ฉบับทีไ๏)
พ.ศ.๎๑๑๏ละมาตรา๔ ละมาตรา ๏๏ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับทีไ๎) พ.ศ.๎๑๑๏ รฐัมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการดยคํานะนําของสภา
การศึกษามืไอคราวประชุม ครัๅงทีไ ๎/๎๑๑๏ วันทีไ ํ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๎๑๑๏ จึงกําหนดขตพืๅนทีไ
การศึกษามัธยมศึกษา ละทีไตัๅงของสํานักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาพืไอบริหารละจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๐๎ ขต  การบริหารรงรียนมัธยมศึกษาผูຌบริหาร
จะตຌองมีลักษณะของการบริหารบบมืออาชีพทีไมคีวามรูຌความสามารถสูงสามารถบริหารรงรยีน฿หຌ
ดํานินการเปดຌวยความรียบรຌอย พราะชืไอวาจะดีมีคุณภาพหรือเมนัๅน ขึๅนอยูกับผูຌบริหารปน
สําคัญ ปຑญหา฿นปຑจจุบนัของรงรียนมัธยมศึกษาทีไปรากฏสวน฿หญจะอยูทีไคุณภาพทางการศึกษาซึไง
วัดจากผลการสอบระดับประทศ การพัฒนาทักษะดຌานภาษากใยังอยู฿นระดับทีไตไํากวาประทศ฿น
อชีย ปຑญหา฿หญของการศึกษา คือ ครูอาจารยຏละผูຌบริหารสถานศึกษา ทีไจะตຌองปฏิรูป฿หຌมีความ
ปนนักวิชาการละผูຌนําพิไมขึๅน ปฏิรปูการพัฒนาการคัดลือกละ฿หຌผลตอบทนผูຌบริหารสถาบัน
ละครู อาจารยຏ ทีไม ีความรูຌ ความสามารถ ฿นการจัดการศึกษา฿หຌผูຌรียนสวน฿หญมีความรูຌทักษะ
บบคิด วิคราะหຏสังคราะหຏประยุกตຏ฿ชຌปน สามารถกຌปຑญหา รียนรูຌ฿หมเดຌดຌวยตนอง มีความ 
ปนพลมืองทีไรับผิดชอบ ทีไมีขีดความสามารถขงขันกับคนอืไนโ ละประทศอืไนโ เดຌ พิไมขึๅน 
ปฏิรูปรงรียน ๏ หมืไนกวาหงทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพสูงขึๅน ฿กลຌคียงกับ รงรียนชัๅนนําทีไมี
ชืไอสียง ประชาชนขຌา฿จรืไองความสําคัญของปฏิรปูการศึกษาตຌอง พยายามทํา฿หຌทัๅงชนชัๅนนําละ
ประชาชนทัไวเป มีความรูຌความขຌา฿จ ความจําปนของการ ปฏิรปูระบบการจัดการศึกษาทีไตຌองกຌาว
ขຌามระบบราชการบบรวมศูนยຏ อํานาจนิยม ขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน ปนการจัด
การศึกษาบบกระจายอํานาจเปสูทຌองถิไน ละสถาบันการศึกษาทีไมีภาคีหลายฝຆายขຌามารวม
รับผิดชอบอยางปนประชาธิปเตย ละ สนองความตຌองการของทຌองถิไนละประทศเดຌพิไมขึๅนํ๒ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           

 

 ํ๒สํานักลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาเทย ๎๑๑๓/๎๑๑๔ จะ
ปฏิรูปการศึกษาเทย฿หຌทนัลก฿นศตวรรษทีไ ๎ํเดຌอยางเร, (กรุงทพฯ: สํานักพิมพຏบริษัทพิมพຏดีการพิมพຏจํากัด, 
๎๑๑๕), 
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บทสรุป 

 ผูຌบริหารรงรียนมัธยมศึกษาคือผูຌดูลหรือบริหารงานรงรียน ฿นการศึกษาทีไ฿ชຌวลา
รียนสามป ดยผูຌรียนจะมีอายุระหวาง ํ๎ – ํ๓ ดยผูຌรียนจบ฿นระดับมัธยมศึกษานีๅสามารถเป
ประกอบอาชีพทีไหมาะสมกับวัยละความสามารถ หรือศึกษาตอ฿นระดับ อุดมศึกษา ฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌน ผูຌรียนลือกรียนกลุมวิชาการหรือวิชาชีพตามความถนัดของตนอง ฿นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายผูຌรียนสามารถรียนกลุมวิชาทีไผูຌรียนชืไนชอบพืไอยึดปนอาชีพเดຌ การบริหาร
รงรียนมัธยมศึกษามีการบงปนขตมัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาวาดຌวยรืไองการ
กาํหนดขตพืๅนทีไมัธยมศึกษา พ.ศ.๎๑๑๏ จึงกําหนดขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ละทีไตัๅงของ
สาํนักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา พืไอบริหารละจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน ๐๎ ขต  การบริหารรงรียนมัธยมศึกษาผูຌบริหารจะตຌองมีลักษณะของการบริหารบบมือ
อาชีพทีไมคีวามรูຌความสามารถสูงสามารถบริหารรงรียน฿หຌดํานินการเปดຌวยความรียบรຌอย พราะ
ชืไอวาจะดีมีคุณภาพหรือเมนัๅน ขึๅนอยูกับผูຌบริหารปนสําคัญตຌองเดຌรบัการพัฒนา การบริหารงาน฿น
สถานศึกษา การบริหารจัดปนสวนสําคัญ฿นองคຏกร ทํา฿หຌองคຏกรนัๅนดํานินเปดຌวยความจริญรุง
รืไองเมมีปຑญหา ละทํา฿หຌบรรลุจุดประสงคຏทีไวางเวຌ สิไงสําคัญทีไปนสิไงทีไจะทํา฿หຌงานมีประสิทธิผล
ละจะขาดเมเดຌคือผูຌ นําผูຌบริหาร หรือหัวหนຌา หรือผูຌทีไมีหนຌาทีไบังคับบัญชาขององคຏกรนัๅน โ 
ผูຌบริหารหรือผูຌนําจะนําพาองคຏกรเปสูปງาหมายทีไวางเวຌเดຌ ขึๅนอยูกับภาวะผูຌนํานัๅน โ การดํานิน
กจิการหรือการปลีไยนปลงสิไง฿ด โ ฿นองคຏกรกิดจากสมาชิกคน฿ดคนหนึไง ฿ชຌอิทธิพล หรืออํานาจ
ทีไมีอยูจง฿จ฿หຌสมาชิกซึไงปนผูຌตาม฿นขณะนัๅน กิดความศรัทธายอมรับละพรຌอมทีไจะรวมปฏิบัติ
กจิกรรมตาง โ ฿หຌสํารใจเดຌ    

 สงัคมทีไขึๅนตຌนอยูกับภาวะผูຌนําการบริหารองคຏกรจําปนตຌองขึๅนอยูกับความตกตางกัน฿น
การปฏิบัติขององคຏกรกใตาม ตปຑจจุบันภาวะผูຌนํากําลังปนสิไงทีไขาดคลนมากเปกือบทุกองคຏกร
 วิธีการพัฒนาภาวะผูຌนํามดลวงจรการพัฒนาบุคลากรดยทัไวเป ซึไงมี ขัๅนตอน ดังนีๅ      
ํ. การวิคราะหຏความจําปนซึไงมีความหมาย ๎ ประการ เดຌก ํ) ปนสิไงทีไขาดหรือบกพรอง฿น
รืไองสมรรถนะการปฏิบัติงาน ละ ๎) ปนอกาสหรือศักยภาพ฿นการปรับปรุงงาน ซึไงขัๅนตอนนีๅถือ
วาปนหัว฿จของการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ๎. การออกบบละพัฒนาหลักสูตร ๏. การบริหาร
หลักสูตร  ๐. การประมินผลละติดตามผล การวางผนพัฒนาผูຌบริหารนัๅนมักจะประกอบดຌวย 
หลักดังตอเปนีๅ ํ. การประมินความตຌองการจําปนมีองคຏประกอบ คือ การประมินความตຌองการ
จําปน฿นปຑจจุบัน ความตຌองการ฿นระยะยาว ละความตຌองการจําปนสวนบุคคล ๎. การออกบบ
ปรกรม มีองคຏประกอบ คือ การพัฒนา฿นขณะทํางาน ละการพัฒนาทีไกิดขึๅนนอกการทํางาน 
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ทฤษฎีบรหิารละหลกัธรรมทีไสงสริมการพัฒนาบคุลากร 
Management theories and principle that promote human resources 

development 
พระมหาชัยวัฒนຏ  จตฺตมล* 

บทคัดยอ 
 

การบริหารรงรียนตຌอง฿ชຌศาสตรຏละศิลปຊจะทํา฿หຌงานบรรลุผลตามปງาหมายทีไกําหนดเวຌ 
ละนําหลักพรหมวิหารธรรมมา฿ชຌประกอบการสงสริมพัฒนาพราะ พรหมวิหาร คือ หลักธรรมทีไ
สอน฿หຌประพฤติละปฏิบัติ หรือควบคุม กํากับทางจิต฿จของมนุษยຏ฿หຌอยูกับสังคม฿นลกปຑจจุบัน    
ดຌวยความรักความปรารถนา฿หຌทกุคนมีความสุขมีจิต฿จสงสาร   คิดชวยหลือผูຌอืไน พຌนทุกขຏ พลอย
ยินดีกบัคนทีไขาเดຌดีมีสุข สดงออกดຌวยความทีไยงตรง ทีไยงธรรม เมลําอียง ดຌวยรักละเมชัง฿คร 
จึงสงสริมการพัฒนาบุคลากร ตามกระบวนการทีไมีการวางผน ดํานินการพิไมพูน ความรูຌ
ความสามารถ ละทัศนคติทีไดีตอการปฏิบัติงานของตนทีไรบัผิดชอบ อบรมพัฒนาวิชาชีพ การจัด฿หຌ
มีการประชุม อบรม สัมมนา ปนหมูคณะ การสงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรเดຌพฒันาตนองดຌาน
การรียนการสอน ฿หຌมีความรูຌ฿หຌมีคุณภาพละปนทีไนาพอ฿จตอองคຏกรทีไจะมุงพิไมพูนความรูຌ ละ
ประสบการณຏ พืไอ฿หຌทุกคน฿นหนวยงานปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดียิไง 
คําสําคัญ: ทฤษฎีการบริหาร, หลักธรรม, สงสริมการพัฒนาบุคลากร 

Abstract 
To administrate schools have to use both techniques, arts and use the four sublime 
states of mind to support and develop. These will achieve the intended goal. 
Because of the four sublime states of mind is the principle taught to behave and 
perform or control the minds of humans in the present global society with the 
loving-kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity. Then promote the 
personal development according to the planning process, increase their knowledge 
and skill, increase their positive attitude to their work, training for professional 
development, arrange a group meeting, group training, and group seminar. To 
promote and support the humans to develop their teaching for getting knowledge 
and being a quality person and be satisfied for the organization that intends to 
increase knowledge and experiences in order that everyone in the institute do their 
responsibilities better. 

                                                             

*
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บทนํา 

การบริหารปนทัๅงศาสตรຏละศิลปຊทีไผูຌบริหารงานตຌองรูຌจักนํามา฿ชຌ฿หຌถูกตຌองขຌากับ
บริบทละสถานการณຏ฿นการทํางานจันทรานี สงวนนามํ เดຌกลาววา การบริหารปนทัๅงศาสตรຏ
ละศิลปຊ ปนสาขาวิชาทีไมีการจัดระบียบอยางมีระบบ คือมีหลักการ กฎกณฑຏ ละทฤษฎี ทีไพึง
ชืไอถือเดຌ อันกิดจากการคຌนควຌาชิงวิทยาศาสตรຏ พืไอประยชนຏ฿นการบริหารงานดยลักษณะชนนีๅ
การบริหารจึงปนศาสตรຏ (Science) ซึไงปนศาสตรຏทางสังคม ทีไอยูกลุมดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา ละรัฐศาสตรຏ ตถຌาพิจารณาการบริหาร฿นลักษณะของการปฏิบัติทีไตຌองอาศัยความรู ຌ 
ความสามารถ ประสบการณຏ ละทักษะของผูຌบริหารตละคนทีไจะทํางาน฿หຌบรรลุปງาหมาย ซึไงปน
การประยุกตຏอาความรูຌหลักการละทฤษฎีเปปรับ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌหมาะสมกับสถาน
การณຏ ละสิไงวดลຌอมลຌว การบริหารกใจะมีลักษณะปนศิลปຊ (Arts)การบริหารงาน฿นรงรียนดังทีไ
กลาวมาผูຌบริหารตຌอง฿ชຌศาสตรຏละศิลปຊ฿นการบริหารจึงจะทํา฿หຌงานบรรลุผลตามปງาหมายทีไ
กําหนดเวຌ จําปนตຌองมีความรูຌดຌานทฤษฎี ความรูຌทีไจะนําหลักธรรมมา฿ชຌ฿นการสงสริมการ
บริหารงานบุคคลทีไจะ฿หຌบคุลากร฿นรงรียนเดຌทํางานตามศักยภาพของตนอง จึงมองวาผูຌบริหาร
รงรียนเมวาปนผูຌบริหารจะระดับเหนตຌอง฿ส฿จ฿นการศึกษาหาความรูຌ฿หຌมีความรอบรูຌทัๅงศาสตรຏ
ละศิลปຊ พืไอจะนํามา฿ชຌ฿นการบริหารงาน฿หຌเดຌผลตามผนงานครงการทีไตัๅงเวຌดຌวยตຌองรูຌทฤษฎีการ
บริหารทีไขຌา฿จจมจຌงชัดจน 

ทฤษฎีการบริหาร 
 ฿นการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นองคຏกรนัๅนจําปนอยางยิไงทีไตຌองมีการบริหารพืไอบริหาร
จัดการองคຏกรพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานปนเปอยางมีประสิทธิภาพ ป ค.ศ. ํ๕ํ๒ ฟาย(1916)เดຌ
ขียนบทความกีไยวกับรืไองการจัดการละจัดพิมพຏปนหนังสือชืไอ Administration Industrielle 
et Generale ปนภาษาฝรัไงศส ดย ฟาย หในวา หลัก฿นการจัดการนัๅนควรยืดหยุนละสามารถ
ปรับเปตามตัวปรตางโ ขาเดຌกําหนดหลักการสําหรับผูຌบริหารเวຌ ํ๐ ประการ คือ เดຌขียน
บทความกีไยวกับรืไองการจัดการละจัดพิมพຏปนหนังสือชืไอ Administration Industrielle et 

                                                             

 
๑
 จันทรานี สงวนนาม, อกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูຌบริหารสถานศึกษาระดับสูง, (ม.ท.ป, 

๎๑๏๒),  
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Generale ปนภาษาฝรัไงศส ดย ฟาย หในวา หลัก฿นการจัดการนัๅนควรยืดหยุนละสามารถปรับ
เปตามตัวปรตางโ ขาเดຌกําหนดหลักการสําหรับผูຌบริหารเวຌ ํ๑ ประการ คือ 
 ํ. การบงงานกันทํา (Division of Work) ปนการบงงานกันทําตามความชํานาญฉพาะ
ดຌานพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ 
 ๎. อาํนาจสัไงการ (Authority) ปนอํานาจสัไงการซึไงปนอํานาจอันชอบธรรมของบรรดาผูຌทีไ
มีตําหนงพืไอสามารถทีไจะออกคําสัไง฿นการทํางานเดຌ ดยผูຌออกคําสัไงตຌองมีความรับผิดชอบตอ
คําสัไง฿นการทํางานเดຌ 
 ๏. ระบียบวินัย (Discipline) ปนระบียบวินัยทีไคน฿นองคຏการตຌองคารพละยอมรับพืไอ
สรຌางสถานภาพงานทีไปนระบียบละรียบรຌอย 
 ๐. หลักการ “สัไงการดยคนโ ดียว” (Unity of Command) ปนหลักการ  ซึไงคุຌนคย฿น
ชืไอของหลัก “อกภาพ฿นการบังคับบัญชา” ลูกนຌองจะตຌองฟຑงคําสัไงจากผูຌบังคับบัญชาดยตรง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานกใจะตຌองรายงานกับผูຌบังคับบัญชาดยตรง 
 ๑. การมีทิศทาง (Unity of Direction) คือ การมีทิศทาง หรือปງาหมายดียวกัน ดยตละ
กลุมงานยอย (กอง, ผนก, ฝຆาย) ฿นองคຏการทีไมีกจิกรรมตกยอยออกมา 
 ๒. ประยชนຏสวนรวม (Subordination of Interests to the General Interests) ปน
ประยชนຏสวนรวมหนือกวาประยชนຏสวนตน 
 ๓. หลักการตอบทน (Remuneration) ปนหลักการตอบทนการทํางาน ซึไงถือปน
นวทางทีไคนงานจะตຌองเดຌรับคาตอบทนทีไยุติธรรม 
 ๔. หลักการรวมอํานาจ (Centralizaon) ปนหลักการรวมอํานาจ หมายถึง ระดับมากนຌอย
ทีไผูຌ฿ตຌบงัคับบัญชาสามารถตัดสิน฿จ฿นตละสถานการณຏ ซึไง ฟาย (Fayol) หในวา การ฿ชຌอํานาจ
หนຌาทีไ฿นการตัดสิน฿จควรกระทําทีไสายการบังคับบัญชาระดับสูงทีไสุดทีไปนเปเดຌ฿นสถานการณຏนัๅนโ 
 ๕. การมีสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ปนการมีสายการบังคับบัญชา ซึไงปน
สมือนหวงซหรือสຌนทางของคําสัไงละติดตอสืไอสาร฿ดโ ระหวางหัวหนຌากับลูกนຌอง฿นตละสาย
งานภาย฿ตຌครงสรຌางของตละองคຏการ 
 ํ์. การจัดระบียบ (Order) ปนการจัดระบียบหรือการจัด฿หຌคนตลอดจนวัตถุสิไงของเดຌ
อยู฿นทีไทีไควรอยู นัไนคือ ฿ชຌคน฿หຌหมาะกับงาน จัดสถานทีไทํางาน฿หຌปนระบียบ ละมีระบียบ
กีไยวกับงานพัสดุ 
 ํํ. ความทีไยงธรรม (Equity) ปนความทีไยงธรรมทีไ ฟาย (Fayol) กลาวถึงหลักขຌอนีๅวา
นักบริหารควรมีทัๅงความยุติธรรม (Justice) ละความอบอຌอมอารี (kindliness) 
 ํ๎. หลักความมัไนคง฿นตําหนงงานของบุคคลกร (Stability of Tenure of 
PersonalFayo) ปนหลักความมัไนคง฿นตําหนงงานของบุคคลกร ปนประดในทีไกีไยวขຌองกับการ
วางผนบุคลากรพัฒนานักบริหาร 
 ํ๏. ความคิดริริไม (Initiative) ปนความคิดริริไม หมายถึง พลงัทีไจะคิด฿หຌกิดผนงานลຌว
ทําตอเปจนสํารใจ จะกิดเดຌตอมืไอผูຌปฏิบัติงานเดຌรบัการจูง฿จ ละมีความพึงพอ฿จ฿นงาน 
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 ํ๐. สามัคคีคือพลัง (Esprit De corps) ปนภาษิตทีไวา สามัคคีคือพลัง หมายถึงการ
สริมสรຌางการทํางานปนทีมอันจะทํา฿หຌกิดความกลมกลียวละปนอันหนึไงอันดียวกัน฿นองคຏการ   

ลิคิรຏท (Likert)๎  กลาววา 
 ํ. การทํางานปนกลุมจะชวย฿หຌงานมีประสิทธิภาพมากขึๅนละทํา฿หຌมีรงจูง฿จ฿นการ
ทํางานมากขึๅนอีกดຌวย 
 ๎. การทํางานปนกลุม฿ชຌ฿นทุกระดับขององคຏกร ซึไงจะขึๅนอยูกับหมุดชืไอมยงกใคือ
ผูຌบงัคับบัญชาหรือผูຌทน 
 ๏. การวางผนละการกຌปຑญหาปนกลุม฿หຌกลุมตัดสิน฿จดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมจะ
ทํา฿หຌสมาชิกกิดความพึงพอ฿จ ผูกพัน ยอมรับนับถือกัน 

กูลิค ละรดอน (Gulick & Lydall)๏ ปนนักทฤษฎีทีไอยู฿นกลุมการศึกษาการจัดการตาม
หลักการบริหารเดຌสนอหลักทีไกีไยวกับการบริหาร ซึไงคนทีไปนผูຌบริหารจะตຌองทํามีหนຌาทีไสําคัญอยู 
๓ ประการ คือ การวางผนการจัดองคຏการ การจัดคนขຌาทํางาน การสัไงการ การประสานงานการ
รายงานละการงบประมาณหรือรียกสัๅนโ วา “POSDCORB” ซึไงประกอบดຌวย รายละอียด
ดังตอเปนีๅ 
 P = Planning หมายถึง การวางผนงาน ซึไงจะตຌองคํานึงถึงนยบาย (Policy) ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌ
ผนงานทีไกําหนดขึๅนเวຌมีความสอดคลຌองกัน฿นการดํานินงาน ผนปนรืไองทีไกีไยวกับการ฿ชຌความรูຌ
฿นทางวิทยาการละวิจารณญาณวินิจฉัยหตุการณຏ฿นอนาคตลຌวกําหนดวิธีการ ดยถูกตຌองอยางมี
หตุมีผล พืไอ฿หຌการดํานินงานปนเปดยถูกตຌองละสมบูรณຏ 
 O = Organizing หมายถึง การจัดสวนราชการหรือองคຏการ ซึไง฿นการศึกษาบางหงกใ
พจิารณารวมเปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ (Management) ดຌวยรืไองการจัดบงสวนงาน
นีๅจะตຌองพิจารณา฿หຌหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ชน การจัดบงงาน (Division of Work) ปนกรม
กอง ผนก ดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะของงานฉพาะอยาง
(Specialization) กใเดຌนอกจากนีๅอาจพิจารณา฿นงของการควบคุม (Control) ละหรือพิจารณา฿น
งหนวยงาน (Organization) ชนหนวยงานหลัก (Line) หนวยงานทีไปรึกษา (Staff) หรือบຌางกใ
รียกปนหนวยงานหลัก (Line)หนวยนะนําหรือทีไปรึกษา (Staff) ละหนวยงานชวยหลือ
หนวยงานอนุกร (Auxiliary) ปนตຌน  

                                                             
๒

 Likert,Rensis. and Likert, Jane, New Way Management Conflict, (New York : 

McGrawHill, 1967), pp. 134 - 137. อຌาง฿น สมคิด บางม,การบริหารองคຏการสมัย฿หม, (กรุงทพมหานคร: 
คณะรัฐประศาสนศาสตรຏ สถาบันพัฒนบริหารศาสตรຏ, ๎๑๏๓),  

๓
 Gulick, L.,& Lydall, U., Paper on the Sciences of Adminstration, (New York: Institute 

of Public Administration,1973), pp. 47 – 88. อຌาง฿น พิมลจรรยຏนามวัฒนຏ, ความรูຌทัไวเปกีไยวกับการ
บริหารธุรกิจ, พิมพຏครัๅงทีไ ๑, (กรุงทพมหานคร: ทใกซຏ อนดຏจอรຏนัล, ๎๑๐๐),  
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 S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลละจຌาหนຌาทีไมาปฏิบัติงาน฿หຌสอดคลຌองกับการ
จัดบงหนวยงานทีไบงเวຌหรือกลาวอีกนัยหนึไงหมายถึงการจัดกีไยวกับการบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration) พืไอ฿หຌเดຌบุคคลทีไมีความสามารถมาปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสม
(Competent Man for Competent Job) หรือ Put the Right Man on the Right Job กับ
รวมถึงการทีไจะสริมสรຌางละธํารงเวຌ ซึไงสัมพันธภาพ฿นการทํางานของคนงานละพนักงานดຌวย 
 D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอํานวยการรวมทัๅงการควบคุมงานละนิทศ งาน
ตลอดจนศิลปะ฿นการบริหารงาน ชน ภาวะผูຌ นํา (Leadership) มนุษยสัมพันธຏ (Human 
relations) ละการจูง฿จ (Motivation) ปนตຌน การอํานวยการ฿นทีไนีๅรวมถึง การวินิจฉัย สัไงการ 
(Decision Making) ซึไ งปนหลักอันสําคัญยิไงอยางหนึไงของการบริหารงานละขึๅนอยูกับ
ความสามารถของผูຌบังคับบัญชาหรือหัวหนຌางานมากหตุพราะวาการทีไจะอํานวยการ฿หຌภารกิจ
ดํานินเปดຌวยดีเดຌจําปนตຌองมีการตัดสิน฿จทีไดีละมีการสัไงการทีไถูกตຌองหมาะสมกับตละลักษณะ
ของการตัดสิน฿จ 
 Co = Coordinating หมายถึง ความรวมมือประสานงานพืไอ฿หຌการดํานินงานปนเปดຌวย
ความรียบรຌอยละราบรืไนศึกษาหลักกณฑຏละวิธีการทีไจะชวย฿หຌการประสานงานดีขึๅนพืไอชวย
กຌปຑญหาขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงานการรวมมือประสานงานปนรืไองทีไมีความสําคัญมาก฿นการ
บริหารพราะปนกิจวัตรประจําวันทีไจะตຌองพึงกระทํา฿นการปฏิบัติงานละปนสิไงทีไมีอยูทุกระดับ
ของงานการรวมมือประสานงานปนหนຌาทีไของผูຌบังคับบัญชาทีไจะตຌองจัด฿หຌมีขึๅน฿นหนวยงานของตน
พราะปนปຑจจัยสําคัญ฿นอันทีไจะชวย฿หຌกิดความสํารใจบรรลุวัตถุประสงคຏขององคຏการ 
 R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธຏ
(Public Relations) ทีไจะตຌองจຌง฿หຌประชาชนทราบดຌวย อันทีไจริงการรายงานนีๅมีความสัมพันธຏกับ
การติดตอสืไอสาร (Communication) อยูมาก การรายงานดยทัไวเปหมายถึงวิธีการของสถาบัน฿น
สวนทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌขຌอทใจจริงหรือขຌอมูลกผูຌสน฿จมาติดตอสอบถามผูຌบังคับบัญชาละหรือ
ผูຌรวมงาน ฯลฯ ความสําคัญของรายงานนัๅนอยูทีไจะตຌองอยูบนรากฐานของความจริง 
 B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณดยศึกษา฿หຌทราบถึงระบบละกรรมวิธี฿นการ
บริหารกีไยวกับงบประมาณละการงิน ตลอดจนการ฿ชຌวิธีการงบประมาณละผนงานปน
ครืไองมือ฿นการควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณดยทัไวเป มักมีวงจรทีไคลຌายคลึงกัน อยางทีไ
รียกวา “วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซึไงประกอบดຌวยขัๅนตอน ดังนีๅ 
 ํ. การตรียมงบประมาณละการสนอขออนุมัติ (Executive Preparation and 
Submission) 
 ๎. การพิจารณา฿หຌความหในชอบของฝຆายนิติบัญญัติ (Legislation Authority) 
 ๏. การดํานินการ (Execution) 
 ๐. การตรวจสอบ (Audit) 

จากทีไกลาวมาการนําหลักทฤษฎี฿ดมา฿ชຌ฿นการกຌปຑญหามา฿ชຌ ฿หຌหมาะสมกับสภาพซึไงการ
กําหนดกลยุทธຏหรือนวทางการสรຌางความสํารใจ฿นการบริหารดํานินงาน฿ดโ เดຌตามประสงคຏ 
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การศึกษาวิคราะหຏองคຏกร หนวยงานหรือของตัวบุคคล ปนหนึไง฿นครืไองมือของการศึกษาวิคราะหຏ
พืไอนําเปสูการกຌเขปຑญหาขององคຏกร หนวยงาน หรือระดับบุคคล สามารถนําเป฿ชຌประยชนຏ฿น
การบริหารองคຏกรเดຌหลากหลาย สําหรับการปรับปรุงองคຏกร ฿ชຌการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
กระทัไงการศึกษาวิคราะหຏพืไอนําเปสูการปรับปรุงพฤติกรรมของตละบุคคล พืไอการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการทํางาน฿หຌดียิไงขึๅน ปนการศึกษาพืไอทํา฿หຌรารูຌวาอะเรปนปຑญหาหรือ
อกาสทีไราตຌองกຌเขปรับปรุง ทัๅงนีๅ ฿นการทํางานรวมกัน ฿นหลายโ มุมมอง ทีไจะชวย฿นการ
กาํหนดปຑญหา กาํหนดวิสัยทัศนຏ ประดในกลยุทธຏ ละวางนวทางกຌเขปຑญหาเดຌอยางถูกตຌอง 

 
หลักพุทธบริหารการศึกษา 
หลักพรหมวิหาร ๐ 

ความหมายของหลักพรหมวิหาร ๐  
พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต)๐ เดຌกลาวถึง พรหมวิหารธรรม หมายถึงคุณธรรม

สาํหรับผูຌ฿หญ นักปกครองหรือผูຌบริหาร ๐ ประการ เดຌก  
 ํ) มตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยาก฿หຌขามีความสุข มีจิตอันผเมตรีละคิด ทํา
ประยชนຏกมนุษยຏทัไวหนຌา  
 ๎) กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวย฿หຌพຌนทุกขຏ ฿ฝຆ฿จ฿นอันทีไจะปลดปลืๅองบําบัดความทุกขຏ
ยากดือดรຌอนของปวงสัตวຏ  
 ๏) มุทติา คือ ความยินดี฿นมืไอผูຌอืไนอยูดีมีสุข มี฿จผอง฿สบันทิงประกอบดຌวยอาการ ชม
ชืไนบิกบานอยูสมอตอสัตวຏทัๅงหลายผูຌดํารง฿นปกติสุข พลอยยินดีดຌวยมืไอขาเดຌดีมีสุขจริญงอกงาม
ยิไงโ ขึๅนเป  
 ๐) อุบกขา คือ ความวาง฿จปนกลาง เมอนอียงดຌวยรักละชัง พิจารณากรรมทีไ สัตวຏ
ทัๅงหลายกระทําลຌวอันควรเดຌรับทัๅงผลดีละชัไวสมควรกหตุอันตนประกอบพรຌอมทีไจะวินิจฉัย 
ละปฏิบัติเปตามธรรม รวมทัๅงรูຌจักวางฉยสงบ฿จมองดู฿นมืไอเมมีกจิทีไควรทํา  

พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช)๑  ฿หຌความหมายพรหมวิหาร ๐ เวຌวาบุคคลผูຌมี
คุณธรรมครบถຌวนบริบรูณຏทานัๅนอันพรหมวิหารธรรมนัๅนมี ๐ ประการ คือ 
 ํ) มตตา ความจริง฿จ ความรัก ความปรารถนาดีตอผูຌอืไน เมมีลหຏหลีไยม ดูเดຌจากสีหนຌาทีไ
บงบอก คือ ยิๅมยຌมจม฿ส ละดูจากการกระทําทีไมุงหวัง฿หຌผูຌอืไนมีดียิไงโ ขึๅนเป  

                                                             
๔
 พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตรຏ ฉบับประมวลธรรม, พิมพຏครัๅงทีไ ํ๒, 

(กรุงทพมหานคร : อส.อารຏ. พริๅนติๅงมสปรดักสຏ, ๎๑๑ํ),  
๕

 พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช), พระ฿นบຌาน, (กรุงทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพຏ, ๎๑๐ํ),  
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 ๎) กรุณา ความสงสาร ความหในอกหใน฿จตอพืไอนมนุษยຏรวมลก ยามหในผูຌอืไนมีความ
ลาํบากกใทนอยูเมเดຌ ตຌองสดงออกมาดຌวยการขຌาชวยหลือจือจุนดຌวยความตใม฿จสมอ       ฿น
ทํานองสุขกใสุขดຌวยนัไงอง  
 ๏) มุทติา ความชืไนชมยินดี฿นความสํารใจสมหวังของผูຌอืไน เมสดงความอิจฉาริษยา ดຌวย
การทนดูหในคนทีไขาเดຌดีกวาตัวเมเดຌ ดูเดຌจากการเปสดงเมตรีตอบุคคลอืไนหรือชืไนชมตอ
ความสํารใจของผูຌอืไนดยเมตຌองบังคับ฿จ  
 ๐) อุบกขา ความวางฉย฿นมืไอเมอาจจะชวยหลือขาเดຌเมทับถมซๅําติม ละมืไอผูຌอืไน
ผดิพลาดหรือเดຌรับความวิบัติเมสดงอาการสมนຌาหนຌามืไอขาพลาด ปนตຌน 

ราชบัณฑิตยสถาน๒  เดຌอธิบายความหมายของพรหมวิหาร ๐ วาปนธรรมหมวดหนึไง฿น
พระพุทธศาสนา มีความหมายหลายนัย คือ  
 ํ) ปนธรรมครืไองอยูของพรหม ครืไองอยูอยางพรหมละทํา฿หຌพรหมสมอดຌวยพรหม 
ดยมุงประดในทีไวา มืไอผูຌบําพใญสมาธิ จริญมตตา กรุณา มุทิตา ละอุบกขาลຌวยอมสงผล฿หຌ
บรรลุฌานเดຌตามลําดับ  
 ๎) ปนธรรมครืไองอยูของผูຌประสริฐธรรมประจา฿จอันประสริฐหลักความประพฤติทีไ
ประสริฐ มืไอมีธรรม ๐ ประการนีๅประจํา฿จ ยอมมีความรักสรรพสัตวຏ ปรารถนาชวยสรรพสัตวຏทีไ
ประสบทุกขຏ฿หຌพຌนทุกขຏ เมริษยา฿นความเดຌดีมีสุขของสรรพสัตวຏละวาง฿จปนกลางเดຌมืไอชวยสรรพ
สตัวຏนัๅนโ เมสํารใจ  
 ๏) ปนธรรมครืไองอยูของผูຌปน฿หญ คือ ผูຌนําหรือผูຌปกครอง ดยมุง฿หຌผูຌนําหรือผูຌปกครอง 
มีความรัก ความปรารถนาดีตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ปนพืๅนฐานชวยหลือขามืไอขาประสบทุกขຏ ยินดี
ดຌวยมืไอขาเดຌรับความสํารใจ ละวาง฿จปนกลางเมตกอยู฿นอคติ พรหมวิหาร ๐ รียกเดຌอีกอยาง 
หนึไงวา อัปปมัຐฺญา ๐ พราะมุงประดในทีไวา ผเปเมจํากัด฿นมนุษยຏละสัตวຏทัๅงหลายปนพรหม
วิหารของพระอริยะ  
องคຏประกอบของหลักพรหมวิหาร ๐  

สมดใจพระญาณสังวร สมดใจพระสังฆราช (จริญ สุวฑฺฒน)๓ ทรงรียบรียงหนังสือชุด 
รวมธรรมะ ตอนทีไวาดຌวยพรหมวิหาร ๐ สามารถสรุปความเดຌวา พรหมวิหาร ๐ ปนคุณธรรม
สําหรับ ปนทีไอยูของจิต฿จหงพรหม คือผูຌ฿หญหรือผูຌประสริฐ ปนธรรมปนทีไอยูซึไงมีทัๅงความดี
ละความสุข ดย฿หຌผูຌปฏิบัตินําเป฿ชຌดังนีๅ ขัๅนรก฿หຌปฏิบัติดຌวยจิตคิดกืๅอกูลผออกเป฿นสัตวຏบุคคล
ทัๅงหลาย คือ มตตาซึไงมีอาการปนความคิดกืๅอกุล ตอจากนัๅนมืไอเดຌหในหรือเดຌยินหรือเดຌคิดวาขา

                                                             
๖
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทຏศาสนาสากลอังกฤษ -เทยฉบับบัณฑิตยสถาน, พิมพຏครัๅงทีไ ๎, 

(กรุงทพมหานคร : อรุณการพิมพຏ, ๎๑๐๔),  
๗

 สมดใจพระญาณสังวร สมดใจพระสังฆราช (จริญ สุวฑฺฒน), รวมธรรมะ, (กรุงทพมหานคร : 
อมรินทรຏพริๅนติๅงอนดຏพับลิชชิไง, ๎๑๐๏),  
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มีความทุกขຏดือดรຌอนกใปฏิบัติชวยบําบัดทุกขຏ฿หຌ คือ กรุณาซึไงมีอาการชวยบําบัดทุกขຏ จากนัๅนครัๅนเดຌ
หในขามีสุขเมทุกขຏ กใพลอยยินดีบนัทิง฿จ คือ มุทติาซึไงมีอาการพลอยยินดี ละมืไอเมมีกิจทีไควรจะ
ทําตอเป กใ อุบกขา คือ ดูอยูฉยโ  

พระทพสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺต)๔ เดຌกลาวถึงพรหมวิหาร ๐ ซึไงสามารถสรุปความเดຌวา 
นักบริหารตຌองมีพรหมวิหารธรรม คือธรรมสําหรับผูຌ฿หญ ๐ ประการ พราะมตตาจําทํา฿หຌนัก
บริหาร รูຌจกัมองงดีของพืไอนรวมงานละจดจําเวຌพืไอจะเดຌ฿ชຌคน฿หຌหมาะสมกับลักษณะทีไดีของ
ขา กรุณา จะทํา฿หຌนักบริหารปຂด฿จกวຌางรับฟຑงปຑญหาของคนอืไน มุทิตาทํา฿หຌนับริหารสงสริม฿หຌ
คนทํางานมี อกาสพัฒนาความรูຌความสามารถจนเดຌลืไอนตําหนงสูงขึๅน ละอุบกขาจะทํา฿หຌ
ผูຌบริหารมีความ ยุติธรรม฿นการ฿หຌรางวัลละทษ ดยรูຌทาทันคนรวมงานทุกคน  

บุญมี ทนกຌว๕  ฿หຌความหมายของพรหมวิหารธรรมทัๅง ๐ ประการดังนีๅ  
 ํ) มตตา หมายถึง ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีเมตรีจิต ตຌองการความชวยหลือ฿หຌทุก
คนประสบประยชนຏละความสุข  
 ๎) กรุณา หมายถึง ความสงสาร คือ อยากชวยหลือผูຌอืไน฿หຌพຌนจากความทุกขຏ ฿ฝຆ฿จ฿นอัน 
ทีไจะปลดปลืๅองความทุกขຏยากดือดรຌอนของคนละสัตวຏทัๅงปวง  
 ๏) มุทติา คือ ความบิกบานพลอยยินดีมืไอผูຌอืไนอยูดีมีสุข กใมีจติ฿จชมชืไนบิกบานมืไอหใน
ขาประสบความสํารใจงอกงามยิไงขึๅนเปกใพลอยยินดีปรีดาปรามทยຏบันทิง฿จดຌวย  
 ๐) อุบกขา หมายถึง ความมี฿จปนกลาง คือ มองตามความปนจริงดยวางจิตรียบ 
สมไําสมอ มัไนคง นวน ทีไยงตรงดุจตราชัไง มองหในการทีไบุคคลจะเดຌรบัผลดีหรือชัไวสมควรกหตุ
ทีไ ตนประกอบ พรຌอมทีไจะวินิจฉัยวางตนละปฏิบัติเปตามความทีไยงธรรม  

ปຑญญานันทภิกขุ (ปຑດน ปຐฺຐานนฺท)ํ์  กลาวถึง พรหมวิหารวา ปนหลัก฿จ เดຌก ผูຌ฿หญ
ทีไดียอมดํารงตนมัไนคงอยู฿นพรหมวิหาร ๐ ประการปนประจํา฿นผูຌนຌอยปนนิจ คือมีมตตารัก฿คร
ปรารถนา฿หຌผูຌนຌอยเดຌรับความรมยในปนสุขดยทัไวกัน ํ กรุณา สงสารชวยหลือผูຌทีไนຌอยทีไทุกขຏ 
ยากจนตใมความสามารถ ํ มุทติา พลอยยินดีทีไมคีวามจริญขึๅนมຌจะเดຌรับยกยองดีกวาตนกใเมคิด 
ริษยา ํ อุบกขา วางตนฉยโ ฿นวลาทีไหในผูຌนຌอยตຌองเดຌรับทษหรือรับความวิบัติทีไตนเมสามารถ
จะ ชวยเดຌ หรือตนชวยลຌวตเมสํารใจ ํ  

                                                             
๘

 พระทพสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺต), ศาสตราจารยຏพิศษ, มณีหงปຑญญา, (กรุงทพมหานคร : 
ธรรมสภา ละสถาบันบันลือธรรม, ๎๑๏๕),  

๙
 บุญมี ทนกຌว, จริยศาสตรຏ, (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, ๎๑๏๕), 
๑๐ปຑญญานันทภิกขุ (ปຑດน ปຐฺญานนฺท), หนຌาทีไของคน (ฉบับสมบูรณຏ), (กรุงทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๎๑๐ํ),  
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กຌว ชิดตะขบํํ เดຌ฿หຌความหมายของพรหมวิหาร ๐ เวຌวา พรหมวิหาร ๐ หมายถึง ธรรม 
ปนครืไองอยูอยางประสริฐ ธรรมประจํา฿จอันประสริฐ หลักความประพฤติทีไประสริฐบริสุทธ่ิ
ธรรม ทีไตຌองมีเวຌปนหลักละกํากับความประพฤติ฿หຌปนเปดยชอบ ถูกตຌองตามทํานองคลองธรรม
จึงจะชืไอวาดํานินชีวิตหมดจดละปฏิบัติตนตอมนุษยຏละสัตวຏทัๅงหลายดยชอบละประกอบดຌวย ๐ 
อยาง คือ  
 ํ) มตตา ความรัก฿คร ปรารถนาจะ฿หຌขาปนสุข คําวา “มตตา” หมายถึง ความ สนิท
สนม คือ ความรัก฿ครทีไวຌนจากราคะ ความกําหนัดเดຌกความปรารถนา฿หຌกิดความสุขความ จริญ
กผูຌอืไน ความปรารถนาดีอยาก฿หຌมีความสุข ความมีจิตอันผเมตรีละคิดทําประยชนຏกมนุษยຏ 
ละสัตวຏทัไวหนຌา  
 ๎) กรุณา ความสงสาร คิดจะชวย฿หຌขาพຌนทุกขຏ คําวา “กรุณา”หมายถึง ความหวัไน฿จมืไอ
หในผูຌอืไนเดຌรับทุกขຏรຌอน เดຌกปรารถนาพืไอจะปลดปลืๅองความทุกขຏรຌอนของขาหรือความสงสารคิด
จะชวย฿หຌพຌนทุกขຏ ความ฿ฝຆฝຑน฿นอันทีไจะปลดปลืๅองบําบัดความทุกขຏยากดือดรຌอนของปวงสัตวຏ  
 ๏) มุทติา ความพลอยยินดีมืไอผูຌอืไนเดຌดี คําวา “มุทติา”หมายถึง ความชืไนบาน เดຌกความ
พลอยยินดี฿นมืไอผูຌอืไนเดຌดี หรือความยินดี฿นมืไอผูຌอืไนอยูดีมีสุข มีจิต฿จผอง฿สบันทิง ประกอบดຌวย
อาการชมชืไนบิกบานอยูสมอตอสรรพสัตวຏผูຌดํารง฿นปกติสุข พลอยยินดีดຌวยมืไอขาเดຌ ดีมีสุขจรญิ
งอกงามยิไงขึๅนเป  
 ๐) อุบกขา ความวางฉย เมดี฿จเมสีย฿จมืไอผูຌอืไนถึงความวิบัติ คําวา “อุบกขา” หมายถึง 
ความวางฉย เดຌก วางตนปนกลาง฿นมืไอจะผมตตาเปกใเมสมควร ชน อา฿จชวยจร ปนตຌน 
หรือความวาง฿จปนกลางอันจะ฿หຌดํารงอยู฿นธรรมตามทีไพิจารณาหในดຌวยปຑญญา มีจิตรียบ ตรง
ทีไยงธรรมดุจตราชัไง เมอนอียงดຌวยรักละชังพิจารณาหในกรรมทีไสัตวຏทัๅงหลายกระทาลຌวอัน ควร
เดຌรับผลดีหรือชัไว สมควรกหตุอนัประกอบพรຌอมทีไจะวินิจฉัยละปฏิบัติเปตามธรรม รวมทัๅง รูຌจัก
วางฉยสงบ฿จมองดู฿นมืไอเมมีจติทีไควรทาพราะขารับผิดชอบตนเดຌดี ขาสมควรรับผิดชอบ ตนอง
หรือขาเดຌรับผลอันสมควรกับความรับผิดชอบของตน  

พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช)ํ๎ ฿หຌความหมายพรหมวิหาร ๐ เวຌวาบุคคลผูຌมี
คุณธรรมครบถຌวนบริบรูณຏทานัๅนอันพรหมวิหารธรรมนัๅนมี ๐ ประการ คือ  
 ํ) มตตา ความจริง฿จ ความรัก ความปรารถนาดีตอผูຌอืไน เมมีลหຏหลีไยม ดูเดຌจากสีหนຌาทีไ
บงบอก คือ ยิๅมยຌมจม฿ส ละดูจากการกระทําทีไมุงหวัง฿หຌผูຌอืไนมีดียิไงโ ขึๅนเป  

                                                             
๑๑

 กຌว ชดิตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษา ชัๅนตรี, (ตามหลักสูตรของสนามหลวงผนกธรรม พ.ศ.  ๎๑๐๒), 

๎๑๐๒), (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๎๑๐๓),  
๑๒

 พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช), พระ฿นบຌาน, (กรุงทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพຏ, ๎๑๐ํ),  
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 ๎) กรุณา ความสงสาร ความหในอกหใน฿จตอพืไอนมนุษยຏรวมลก ยามหในผูຌอืไนมีความ
ลาํบากกใทนอยูเมเดຌ ตຌองสดงออกมาดຌวยการขຌาชวยหลือจือจุนดຌวยความตใม฿จสมอ       ฿น
ทํานองสุขกใสุขดຌวยนัไงอง  
 ๏) มุทติา ความชืไนชมยินดี฿นความสํารใจสมหวังของผูຌอืไน เมสดงความอิจฉาริษยา ดຌวย
การทนดูหในคนทีไขาเดຌดีกวาตัวเมเดຌ ดูเดຌจากการเปสดงเมตรีตอบุคคลอืไนหรือชืไนชมตอ 
ความสํารใจของผูຌอืไนดยเมตຌองบังคับ฿จ 
 ๐) อุบกขา ความวางฉย฿นมืไอเมอาจจะชวยหลือขาเดຌเมทับถมซๅําติม ละมืไอ ผูຌอืไน
ผดิพลาดหรือเดຌรับความวิบัติเมสดงอาการสมนๅําหนຌามืไอขาพลาด ปนตຌน  

พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต)ํ๏ เดຌกลาวถึง พรหมวิหารธรรม หมายถึง คุณธรรม
สาํหรับผูຌ฿หญ นักปกครองหรือผูຌบริหาร ๐ ประการ เดຌก  
 ํ) มตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยาก฿หຌขามีความสุข มีจิตอันผเมตรีละคิดทํา
ประยชนຏกมนุษยຏทัไวหนຌา  
 ๎) กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวย฿หຌพຌนทุกขຏ ฿ฝຆ฿จ฿นอันทีไจะปลดปลืๅองบําบัดความทุกขຏ
ยากดือดรຌอนของปวงสัตวຏ  
 ๏) มุทติา คือ ความยินดี฿นมืไอผูຌอืไนอยูดีมีสุข มี฿จผอง฿สบันทิงประกอบดຌวยอาการชมชืไน
บิกบานอยูสมอตอสัตวຏทัๅงหลายผูຌดํารง฿นปกติสุข พลอยยินดีดຌวยมืไอขาเดຌดีมีสุขจริญงอกงามยิไงโ 
ขึๅนเป  
 ๐) อุบกขา คือ ความวาง฿จปนกลาง เมอนอียงดຌวยรักละชัง พิจารณากรรมทีไสัตวຏ
ทัๅงหลายกระทําลຌวอันควรเดຌรับทัๅงผลดีละชัไวสมควรกหตุอันตนประกอบ พรຌอมทีไจะวินิจฉัย
ละปฏิบัติเปตามธรรม รวมทัๅงรูຌจักวางฉยสงบ฿จมองดู฿นมืไอเมมีกจิทีไควรทํา 
 
การสงสริมงานบุคคลดຌวยการพัฒนาบุคลากร 

สมพงศຏ กษมสินํ๐ เดຌกลาวเวຌวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธีตางโ ทีไจะมุง 
พิไมพูนความรูຌ ละประสบการณຏ พืไอ฿หຌทกุคน฿นหนวยงานปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดียิไงขึๅน   

สถียร  หลืองอรามํ๑ เดຌ฿หຌความหมายของการพัฒนาบุคลากรเวຌ ๎ ประการคือ 

                                                             
๑๓

 พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตรຏ ฉบับประมวลธรรม, พิมพຏครัๅงทีไ ํ๒, 

(กรุงทพมหานคร : อส.อารຏ. พริๅนติๅงมสปรดักสຏ, ๎๑๑ํ),  
๑๔

 สมพงศຏ กษมสิน, การบริหารงานบุคคลผน฿หม, (กรุงทพมหานคร : เทยวัฒนาพานิช, ๎๑๎๒),  
๑๕

 สถียร หลืองอราม, การบริหารงานบุคคล, (กรุงทพมหานคร : คณะรัฐศาสตรຏ มหาวิทยาลัย 
รามคําหง, ๎๑๏๏),  
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 ํ) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธี฿นอันทีไจะพิไมพูนสมรรถภาพ฿นการ ปฏิบัติงาน
ของพนักงานตละคน ชน ความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรูຌ ความชํานาญ ตลอดจน
สรຌางทัศนะคติทีไดีตอการปฏิบัติงาน     

๎) การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการฝຄกอบรมพิไมสริมสรຌางพิไมพูน ความรูຌทักษะ 
หรือความชํานาญ พืไอ฿หຌปนเปตามวัตถุประสงคຏ  

มธี ปຂลันธนานนทຏํ๒  เดຌอธิบายวา การพัฒนาบุคลากร นับปนกิจกรรมทีไดนทีไสุด฿น 
กระบวนการบริหารงานบุคลากร พราะปนกิจกรรมทีไกีไยวกับ การผูกพัน การยอมรับ การปรับปรงุ 
คุณภาพ ละปริมาณของสมาชิก฿นองคຏกร หรือหนวยงาน ซึไงมีความจําปนจะตຌองกຌปຑญหาละทํา 
฿หຌปງาประสงคຏขององคຏกรบรรลุผล  

กิติ  ยัคคานนทຏํ๓  เดຌอธิบายวา การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงคຏพืไอพิไมพูนทักษะ 
วิชาการละทคนลยี฿หมโ รวมทัๅงพิไมความคลองตัว ของผูຌปฏิบัติงาน ทํา฿หຌมีผลตอการลืไอน     
ตําหนง฿หຌดีขึๅนของผูຌผานการฝຄกอบรม ละมีผลตอการพิไมผลผลิต฿นทีไสุด  

ชูชีพ พุทธประสริฐํ๔  เดຌอธิบายความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา ปนกระบวนการ 
หรือกรรมวิธีตางโ ทีไมุงจะพิไมพูนความรูຌ ความชํานาญ ประสบการณຏ ฿หຌบุคลากร฿นองคຏกร
ตลอดจน พฒันาทัศนะคติของผูຌปฏิบัติงาน฿หຌปนเป฿นทางทีไดี มีความรับผิดชอบตองาน อนัจะทํา฿หຌ
งานนัๅน    มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  

บรรยงคຏ ตจินดาํ๕  เดຌสรุปเวຌวา การพัฒนาบุคลากร เม฿ชรืไองของการ฿หຌความรูຌ ทักษะ 
ละประสบการณຏจากการศึกษา ละการฝຄกอบรมตพียงอยางดียวหากตปนการหาวิธีทีไดึงอา 
ศักยภาพของบุคลากรทีไมีอยูออกมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏอยางตใมทีไละสามารถรักษาบุคลากรทีไมี 
คุณภาพหลานัๅนเวຌกับองคຏการเดຌ 
 นงนุช วงษຏสุวรรณ๎์  เดຌกลาววา การพัฒนาบุคลากรหากศึกษาจาะลึกจะมีความ
ตกตางกันเปตามสาขาวิชา ต฿นสภาพรวมหมือนกัน คือ สวนรวมขององคຏการดีขึๅน ชน ดຌาน
รัฐศาสตรຏ การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การตรียมประชาชนสําหรับการมีสวนรวม฿นกระบวนการ
ทางการมือง ดยฉพาะประชาชน฿นระบอบประชาธิปเตย ฿นดຌานศรษฐศาสตรຏ การพัฒนา
บคุลากร หมายถึง การพิไมพูนทุนมนุษยຏละการลงทุน฿นการพัฒนาศรษฐกิจ ปนตຌน 
                                                             

๑๖
 มธี ปຂลันธนานนทຏ, การบริหารงานบุคคล฿นวงการศึกษา, (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, 

๎๑๎๕),  
๑๗

 กิต ิ ตยัคคานนทຏ, ทคนิคการสรຌางภาวะผูຌนํา, (กรุงทพมหานคร : ปลวอักษร, ๎๑๐๏),  
๑๘

 ชูชีพ พุทธประสริฐ, การพัฒนาองคຏการทคนิคการบริหารการศึกษา, (คณะศึกษาศาสตรຏ : 
มหาวิทยาลัยชียง฿หม, ๎๑๐๏),  

๑๙
 บรรยงคຏ ตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงทพมหานคร : อมราการพิมพຏ, ๎๑๐๒),  

๒๐
 นงนุช วงษຏสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษยຏ, (กรุงทพมหานคร : จามจุรีปรดกัทຏ, ๎๑๐๒),  
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 สํานักงานการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม ขตการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ๎ํ  เดຌ฿หຌ 
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรวา ปนหัว฿จสําคัญ ของการบริหารการศึกษา พราะงานทุก
อยาง ของรงรียนจะดํานินการปนเปอยางมีประสิทธิภาพ ละเดຌรับผลสํารใจตามปງาหมาย
หรือเม พียง฿ด ขึๅนอยูกับความสามารถละความรวมมือของบุคลากรทีไกีไยวขຌอง 

ประวศนຏ มหารัตนຏสกุล๎๎  กลาวถึง การพัฒนาบุคลากร วามีความหมายกวຌางเกล     
การฝຄกอบรมอยางทีไราเดຌรับรูຌละขຌา฿จกัน การพัฒนาบุคลากรมีความหมายรวมถึงการ฿หຌ
การศึกษา   การฝຄกอบรม การประมินผล การปฏิบัติงาน ละการวางผน ระบบความกຌาวหนຌา฿น
อาชีพการงาน  

สุภาพร พิศาลบุตรละ ยงยุทธกษสาคร๎๏  เดຌ฿หຌความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา
คือ กระบวนการทีไจะพิไมพูนความรูຌทักษะละความสามารถของบุคคล฿นสังคม฿ดสังคมหนึไงหรือ฿น 
องคຏการ฿ดองคຏการหนึไงการพัฒนาบุคลากรจะครอบคลุม฿น ๏ รืไอง คือ การฝຄกอบรม การศึกษา     
ละการพัฒนา  

ดังนัๅนจึงกลาวสรุปเดຌวา ความหมายของการพัฒนาบุคลากร กใคือกระบวนการทีไมีการ 
วางผนดํานินการอยางปนระบบ฿นการทีไจะพิไมพูนความรูຌทกัษะละความสามารถของบุคลากร
฿น องคຏการ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌดีละมีประสิทธิภาพพืไอทํา฿หຌองคຏการจริญกຌาวหนຌาสามารถ
ปรับตัว ฿หຌขຌากับการปลีไยนปลง฿นอนาคต    

การพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการทีไมีการวางผน การดํานินการพิไมพูน ความรูຌ
ความสามารถ ละทัศนคติทีไดีตอการปฏิบัติงานทีไตนรับผิดชอบการ฿หຌบุคลากร฿หຌขຌารับการ อบรม
พัฒนาวิชาชีพ การจัด฿หຌมีประชุม อบรม สัมมนา ปนหมูคณะ การสงสริมละสนับสนุน฿หຌ 
บคุลากรเดຌพัฒนาการรียนการสอนดยการสรຌางครืไองมือละสืไอการรียนการสอนละการพัฒนา 
ความรูຌ฿หຌมีคุณภาพละปนทีไนาพอ฿จตอองคຏกรทีไจะมุงพิไมพูนความรูຌ ละประสบการณຏ พืไอ฿หຌทุก 
คน฿นหนวยงานปฏิบติัหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดียิไงขึๅน  
บทสรุป 
 การบริหารงาน฿นรงรียนผูຌบริหารตຌอง฿ชຌศาสตรຏละศิลปຊ฿นการบริหารจึงจะทํา฿หຌงาน
บรรลุผลตามปງาหมายทีไกําหนดเวຌ จําปนตຌองมีความรูຌดຌานทฤษฎี ความรูຌทีไจะนําหลักธรรมมา฿ชຌ฿น
การสงสริมการบริหารงานบุคคลทีไจะ฿หຌบุคลากร฿นรงรียนเดຌทาํงานตามศักยภาพของตนองตຌอง
                                                             

๒๑
 สํานักงานการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ขตการศึกษา ๔ กระทรวงศึกษาธิการ , อกสาร 

ประกอบการฝຄกอบรม  ห ลัก สูตร ผูຌบ ริหารสถานศึกษาระดับ สูง  ประจํ าป งบประมาณ  ๎๑๐๏ ,
(กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานฯ, ๎๑๐๏),  
 

๒๒
 ประวศนຏ มหารัตนຏสกุล, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยຏดຌวยทคนลยีสารสนทศ, พิมพຏครัๅงทีไ 

๎, (กรุงทพมหานคร : สมาคมสงสริมทคนลย,ี ๎๑๐๐),  
๒๓

 สุภาพร พศิาลบุตร ละยงยุทธกษสาคร, การพัฒนาบุคคลละการฝຄกอบรม, (กรุงทพมหานคร : 
บีคอินตอรຏพริๅนทຏ, ๎๑๐๕),  
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นําหลักพรหมวิหารธรรมมา฿ชຌประกอบการสงสริมพัฒนาพราะ พรหมวิหาร คือ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาทีไสอน฿หຌประพฤติละปฏิบัติ หรือควบคุม กํากับทางจิต฿จของมนุษยຏ฿หຌอยูกับสังคม
฿นลกปຑจจุบัน    ดยการสดงออก฿นดຌานความ รักความปรารถนา฿หຌทุกคนมีความสุขละ฿หຌมี
จิต฿จสงสาร   คิดชวยหลือผูຌอืไน รวมทัๅงสัตวຏทัๅงหลาย฿หຌ พຌนทุกขຏ รวมถึงดຌานจิต฿จ พลอยยินดีกับ
คนทีไขาเดຌดีมีสุข รวมถึงอาการทีไสดงออกดຌวยความทีไยงตรง ทีไยงธรรม เมลําอียง ดຌวยรักละชัง
฿คร ทําดีเดຌดี ทําชัไว เดຌชัไว ผูຌ฿ดมีพรหมวิหาร ๐ ผูຌนัๅนยอมมีจิต฿จ ทีไสมบูรณຏทัๅงรางกาย จิต฿จ ของ
ตนองละผูຌอืไนสําหรับผูຌบริหารสถานศึกษาควรสดงออกตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ถึงการมีมตตา 
กรุณา มุทติา อุบกขา กอ฿หຌกิดศรัทธากครู พืไอนรวมงานละ ชุมชน ตลอดจนการบริหารบุคคล
ดຌวยความปนธรรม    วางระบบละวิธีการ฿หຌคุณ฿หຌทษ ฿หຌรางวัล ดຌวยความปนธรรมจึงนํา
หลักธรรมมาสงสริมการพัฒนาบุคลากร กใคือกระบวนการทีไมีการ วางผนดํานินการอยางปน
ระบบ฿นการทีไจะพิไมพูนความรูຌทักษะละความสามารถของบุคลากร฿น องคຏการ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติงานเดຌดีละมีประสิทธิภาพพืไอทํา฿หຌองคຏการจริญกຌาวหนຌาสามารถปรับตัว ฿หຌขຌากับการ
ปลีไยนปลง฿นอนาคต การพัฒนาบุคลากร ปน กระบวนการทีไมีการวางผน การดํานินการ
พิไมพูน ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติทีไดีตอการปฏิบัติงานทีไตนรับผิดชอบการ฿หຌบุคลากร฿หຌ
ขຌารับการ อบรมพัฒนาวิชาชีพ การจัด฿หຌมีประชุม อบรม สัมมนา ปนหมูคณะ การสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌ บคุลากรเดຌพฒันาการรียนการสอนดยการสรຌางครืไองมือละสืไอการรียนการสอน
ละการพัฒนา ความรูຌ฿หຌมีคุณภาพละปนทีไนาพอ฿จตอองคຏกรทีไจะมุงพิไมพูนความรูຌ ละ
ประสบการณຏ พืไอ฿หຌทุก คน฿นหนวยงานปฏิบัติหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดียิไงขึๅน 
 

บรรณานุกรม 
 

กิติ  ตยัคคานนทຏ, ทคนิคการสรຌางภาวะผูຌนํา, (กรุงทพมหานคร : ปลวอักษร, ๎๑๐๏),  
กຌว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษา ชัๅนตรี, (ตามหลักสูตรของสนามหลวงผนกธรรม พ .ศ.  

๎๑๐๒), (กรุงทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๎๑๐๓),  
จันทรานี สงวนนาม, อกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูຌบริหารสถานศึกษาระดับสูง, 

(ม.ท.ป, ๎๑๏๒),  
ชูชีพ พทุธประสริฐ, การพัฒนาองคຏการทคนิคการบริหารการศึกษา, (คณะศึกษาศาสตรຏ : 

มหาวิทยาลัยชียง฿หม, ๎๑๐๏),  
นงนุช วงษຏสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษยຏ, (กรงุทพมหานคร : จามจุรีปรดักทຏ, ๎๑๐๒),  
บรรยงคຏ ตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงทพมหานคร : อมราการพิมพຏ, ๎๑๐๒),  
บญุมี ทนกຌว, จริยศาสตรຏ, (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, ๎๑๏๕), 
ประวศนຏ มหารัตนຏสกุล, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยຏดຌวยทคนลยีสารสนทศ, พิมพຏครัๅง

ทีไ ๎, (กรุงทพมหานคร : สมาคมสงสริมทคนลยี, ๎๑๐๐),  
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ปຑญญานันทภิกขุ (ปຑດน ปຐฺญานนฺท), หนຌาทีไของคน (ฉบับสมบูรณຏ), (กรุงทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๎๑๐ํ),  

พระทพสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺต), ศาสตราจารยຏพิศษ, มณีหงปຑญญา, (กรุงทพมหานคร : 
ธรรมสภา ละสถาบันบันลือธรรม, ๎๑๏๕),  

พระธรรมกิตติวงศຏ (ทองดี สุรตช), พระ฿นบຌาน, (กรุงทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพຏ, 
๎๑๐ํ),  

พระพรหมคุณาภรณຏ (ป.อ. ปยุตฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตรຏ ฉบับประมวลธรรม, พมิพຏครัๅงทีไ ํ๒, 
(กรงุทพมหานคร : อส.อารຏ. พริๅนติๅงมสปรดักสຏ, ๎๑๑ํ),  

มธี ปຂลันธนานนทຏ, การบริหารงานบุคคล฿นวงการศึกษา, (กรุงทพมหานคร : อดียนสตรຏ, 
๎๑๎๕),  

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทຏศาสนาสากลอังกฤษ -เทยฉบับบัณฑิตยสถาน, พมิพຏครัๅงทีไ ,๎ 
(กรงุทพมหานคร : อรุณการพิมพຏ, ๎๑๐๔),  

สมดใจพระญาณสังวร สมดใจพระสังฆราช (จริญ สุวฑฺฒน), รวมธรรมะ, (กรุงทพมหานคร : 
อมรินทรຏพริๅนติๅงอนดຏพบัลิชชิไง, ๎๑๐๏),  

สมพงศຏ กษมสิน, การบริหารงานบุคคลผน฿หม, (กรุงทพมหานคร : เทยวัฒนาพานิช, ๎๑๎๒),  
สํานักงานการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ขตการศึกษา ๔ กระทรวงศึกษาธิการ, อกสาร 

ประกอบการฝຄกอบรม หลักสูตรผูຌบริหารสถานศึกษาระดับสูง ประจําปงบประมาณ 
๎๑๐๏,(กระทรวงศึกษาธิการ : สํานักงานฯ, ๎๑๐๏),  

สภุาพร พศิาลบุตร ละยงยุทธกษสาคร, การพัฒนาบุคคลละการฝຄกอบรม, (กรุงทพมหานคร : 
บีคอินตอรຏพริๅนทຏ, ๎๑๐๕),  

สถียร หลืองอราม, การบริหารงานบุคคล, (กรุงทพมหานคร : คณะรัฐศาสตรຏ มหาวิทยาลัย 
รามคําหง, ๎๑๏๏),  

Gulick, L.,& Lydall, U., Paper on the Sciences of Adminstration, (New York: 
Institute of Public Administration,1973), pp. 47 – 88. อຌาง฿น พิมลจรรยຏ
นามวัฒนຏ, ความรูຌทัไวเปกีไยวกับการบริหารธุรกิจ, พิมพຏครัๅงทีไ ๑, (กรุงทพมหานคร: 
ทใกซຏ อนดຏจอรຏนัล, ๎๑๐๐),  

Henri Fayol, General and Industrial Management, (London: Sir Isaac Pitman 
andSons, 1916). อຌาง฿น ดํารง วัฒนา, การจัดการชิงกลยุทธຏดยอาศัยลิขิตสมดุล,พัฒน
บริหารศาสตรຏ, ๎๑๐๑), 

Likert,Rensis. and Likert, Jane, New Way Management Conflict, (New York : 
McGrawHill, 1967), pp. 134 - 137. อຌาง฿น สมคิด บางม ,การบริหารองคຏการ
สมัย฿หม, (กรุงทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตรຏ สถาบันพัฒนบริหารศาสตรຏ , 
๎๑๏๓),  
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ขัๅนตอนการดํานนิงานของวารสาร มจร พทุธชินราชปริทรรศนຏ   
วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

ผานดยมีการกຌเข 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับบทความ 

รับรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจ
นืๅอหาละรูปบบของ

สงคืนผูຌขียนปรับกຌเข
บืๅองตຌน  ( ๓ วัน) 

กองบรรณาธิการตรวจ
นืๅอหาละรูปบบของ

เมผาน 

เมผาน 

จຌงผูຌขียน 
ผานดยเมมีการ

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขຌอคิดหในจากผูຌทรงคุณวุฒิ 
พืไอสงคืนผูຌขียน 

ผูຌขียนปรับกຌเขละสงคืนวารสาร (๓  วัน) 

กองบรรณาธิการจຌงยืนยันรับบทความตีพิมพຏ฿หຌ 
ผูຌขียนบทความทราบ (ออกหนังสือตอบรับ) 

จัดรูปบบละสงรงพิมพຏพืไอตีพิมพຏละผยพรตอเป 

ผ่าน 
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คํานะนําสําหรับผูຌนพินธຏบทความ 
สถานทีไติดตอกีไยวกับบทความ 
  สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราช 
  วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๎ํ๓  หมู  ๒  ตําบลบึงพระ อาํภอมืองพิษณุลก  จังหวัดพิษณุลก  ๑๒์์์ 
  ทรศัพทຏ  ์๑๑ – ๎๔๓๎๐๑ – ๒ 

ํ.  สวนประภทของบทความทีไลงตีพิมพຏ฿นวารสาร 
วารสาร มจร พทุธชินราชปริทรรศนຏ  ตีพิมพຏบทความประภทตาง โ ดังนีๅ 
ํ.ํ  บทความพิศษ  บทความทางวิชาการพิศษ  ทีไสนอนืๅอหาความรูຌวิชาการ

อยางขຌมขຌน  ละผานการอานละพิจารณาจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชานัๅน โ มีกลุมปງาหมาย
ปนนักวิชาการ฿นวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

ํ.๎  บทความทางวิชาการ  ทีไสนอนืๅอหาความรูຌ  วิชาการ  มีกลุมปງาหมายทีไ
ปนนิสิต  นักศึกษาหรือประชาชนทัไวเป 
  ํ.๏  บทความวิจัย  (Research article)  เดຌกรายงานผลงานวิจัย฿หมทีไมีองคຏ
ความรูຌอนัปนประยชนຏ  ซึไงเมคยตีพมิพຏ฿นวารสาร฿ด โ มากอน 
  ํ.๐  บทความปริทรรศนຏ  (Review article)  บทความทีไรวบรวมความรูຌจาก
ตํารา  หนังสือละวารสาร฿หม  หรือจากผลงานละประสบการณຏของผูຌนิพนธຏมารียบรียงขึๅน  ดย
มีการวิคราะหຏสังคราะหຏวิจารณຏปรียบทียบกัน 
  ํ.๑  ปกิณกะ  (Miscellany)  เดຌกบทความทบทวนความรูຌ  รืไองปล  ยอ
ความจากวารสารตางประทศ  การสดงความคิดหใน  วิจารณຏ  นะนําครืไองมือ฿หม  ตําราหรือ
หนังสือ฿หมทีไนาสน฿จ  หรือขาวการประชุมทัๅงระดับชาติละระดับนานาชาติ 
  การสงบทความ 
  บทความทีไจะตีพิมพຏ฿นวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนຏ  จะตຌองสงจดหมาย
นําสงบทความพรຌอมตຌนฉบับบบพิมพຏ  ๏  ชุด  มายังกองบรรณาธิการ  กรณีทีไบทความเดຌรับการ
พิจารณา฿หຌตีพิมพຏบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌนิพนธຏสงบทความตຌนฉบับทีไกຌเขครัๅงสุดทຌาย  พรຌอม
ซีดีรอม (CD ROM)  ํ  ผนทีไบรรจุนืๅอหาละขຌอมูลทีไมีอยู฿นบทความทัๅงหมดทีไเดຌกຌเขลຌว  ทัๅงนีๅ
ผูຌนิพนธຏตຌองมีสํานากใบเวຌดຌวยพืไอการอຌางอิง 
  การตรวจสอบบทความละพิสูจนຏอักษร 
  ผูຌนิพนธຏควรตระหนักถึงความสําคัญ฿นการตรียมบทความ฿หຌถูกตຌองตามรูปบบ
ของบทความทีไวารสารกําหนด  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตຌองนนอน  พรຌอมทัๅงพิสูจนຏอักษร
กอนทีไจะสงบทความนีๅ฿หຌกับบรรณาธิการ  การตรียมบทความ฿หຌถูกตຌองตามขຌอกําหนดของวารสาร
จะทํา฿หຌการพิจารณาตีพมิพຏมีความรวดรใวมากยิไงขึๅน  ละทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ่ิทีไจะ
เมพจิารณาบทความจนกวาจะเดຌกຌเข฿หຌถูกตຌองตามขຌอกําหนดของวารสาร 
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การตรียมบทความ 
  บทความตຌองปนตัวพิมพຏ ดย฿ชຌชุดบบอักษร (fout) ชนิดเทยสารบรรณ (TH 
Sarabun PSK) ขนาด ํ๒ จัดกัๅนหลังตรง ละพิมพຏหนຌาดียวลงบนกระดาษพิมพຏสัๅนขนาดบีหຌา 
(B5)  พมิพຏ฿หຌหางจากขอบกระดาษซຌายกับดຌานบน ํ นิๅว  ละดຌานขวากับดຌานลาง ์.๑ นิๅว  พรຌอม
฿สหมายลขหนຌากํากับทางมุมขวาบนทุกหนຌา  บทความเมควรยาวกิน ํ๑  หนຌากระดาษพิมพຏสัๅน  
ดยนับรวมภาพประกอบละตาราง 
  การพิจารณาละคัดลือกบทความ 
  บทความตละบทความจะเดຌรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลัไนกรองบทความ
วารสาร (Peer Review)  ๎  ทาน  ทีมีความชีไยวชาญ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง  ละเดຌรับความ
หในชอบจากกองบรรณาธิการกอนตีพิมพຏ  ดยการพิจารณาบทความจะมีรูปบบทีไผูຌพิจารณา
บทความเมทราบชืไอหรือขຌอมูลของผูຌขียนบทความ  ละผูຌขียนบทความเมทราบชืไอผูຌพิจารณา
บทความ (Double – blind peer review) 

 ๎.  สวนบทคัดยอ (Abstract)   
  ดยยกตางหากจากนืๅอรืไอง  บทความวิจัยละบทความปริทรรศนຏตຌองมี
บทคัดยอทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ  ซึไงบทคัดยอควรขียน฿หຌเดຌ฿จความทัๅงหมดของรืไอง  เม
ตຌองอຌางอิงอกสาร  รูปภาพ  หรือตาราง  ละลักษณะของบทคัดยอควรประกอบเปดຌวย  
วัตถุประสงคຏ (Objective)  วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) 
ละคําสําคัญ (Key words) ซึไงควรรียบรียงตามลําดับละยกหัวขຌอ฿หຌชัดจนดังนีๅ 

-  วัตถุประสงค  ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
- วิธกีารศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคຌนควຌาขຌอมูล ระบียบวิธีวิจัยทีไนํามาศึกษา  
สถิติทีไนํามา฿ชຌ 

- ผลการศึกษา ควรประกอบดຌวยผลทีไเดຌรับจากการคຌนควຌา ศึกษา ละผลของ
คาสถิติ (฿นกรณีมีการวิคราะหຏ) 

- สรุป  ควรกลาวถึงผลสรุปของการคຌนควຌาละศึกษา 
- คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญ ๏ – ๒ คํา  ทีไครอบคลุมชืไอรืไองทีไศึกษา ละจะ
ปรากฏอยู฿นสวนทຌายของบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ  ดยตຌอง
จัดรียงคําสําคัญตามตัวอักษร  ละคัไนดຌวยครืไองหมายอัฒภาค (;) 

๏. สวนนืๅอรืไอง  ควรประกอบดຌวย 
  ๏.ํ  บทนํา  (Introduction)  ปนสวนนําดยอาศัยการปริทรรศนຏ (review) 
ขຌอมูลจากรายงานวิจัย  ความรูຌ  ละหลักฐานตางโ จากหนังสือหรือวารสารทีไกีไยวขຌองกับรืไองทีไ
ปรึกษา  ละกลาวถึงหตุผลหรือความสําคัญของปຑญหา฿นการศึกษาครัๅงนีๅ สมมติฐานของการศึกษา  
ตลอดจนวัตถุประสงคຏของการศึกษา฿หຌชัดจน 
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  ๏.๎  วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละอียดของวิธีการศึกษาประชากร
ละกลุมตัวอยาง฿นการศึกษา  ละวิธีการศึกษา  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  รวมทัๅงสถิติทีไนํามา฿ชຌ
วิคราะหຏขຌอมูล 
  ๏.๏  ผลการศึกษา (Results) ปนการสดงผลทีไเดຌจากการศึกษาละวิคราะหຏ฿น
ขຌอ ๏.๎ ควรจํานกออกปนหมวดหมูลสัมพันธຏกับวัตถุประสงคຏของการศึกษา ดยการบรรยาย฿น
นืๅอรืไองละสดงรายละอียดพิไมติมดຌวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือผนภูมิ  ตามความ
หมาะสม 
  ๏.๐  การอภิปรายผล (Discussion) ปนการนําขຌอมูลทีไเดຌมาจากการวิคราะหຏ
ของผูຌนิพนธຏนํามาปรียบทียบกับผลการวิจัยของผูຌอืไน  พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จหรือกิดความรูຌ฿หมทีไ
กีไยวขຌองกับงานวิจัยนัๅน  รวมทัๅงขຌอดี  ขຌอสียของวิธีการศึกษา  สนอนะความคิดหใน฿หม โ 
ปຑญหาละอุปสรรคตางโ ทีไเดຌจากการศึกษาครัๅงนีๅ  พืไอปนนวทางทีไจะนําเปประยุกตຏ฿หຌกิด
ประยชนຏ 
  ๏.๑  ขຌอสนอนะ (Suggestion)  การนะนวการนําผลการวิจัยเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชนຏตอเป 
  ๏.๒  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ปนสวนทีไกลาวขอบคุณตอ
ขอบคุณตอองคຏกร  หนวยงานหรือบุคคลทีไ฿หຌความชวยหลือรวมมือ฿นการวิจัย  รวมทัๅงหลงทีไมา
ของงินทุนวิจัย ละหมายลขของทุนวิจัย 
  ๏ .๓  อกสารอຌางอิง (References)  ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบชิงอรรค 
(Footnote) ปนการทํารายการอกสารอຌางอิงหรือคําอธิบายพิไมติมทีไอยูดຌานลางของขຌอความ฿น
หนຌากระดาษตละหนຌา  ซึไงมีรูปบบการขียนอຌางอิงตกตางกันตามประภทของอกสารหรือ
หลงทีไ฿ชຌอຌางอิง ดังนีๅ 
 การอຌางอิงบบชิงอรรถ 

ํ. หนังสือ 
ํ.ํ คัมภีรຏพระเตรปຂฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพຏปนชุด 

฿หຌอຌางชืไอยอคัมภีรຏ. ลม/ขຌอ/หนຌา. ละ฿หຌวงลใบคําวา (บาลี) เวຌหลังคํายอ฿นกรณีทีไ฿ชຌ
พระเตรปຂฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงลใบคําวา (เทย) เวຌหลังคํายอ฿นกรณีทีไ฿ชຌพระเตรปຂฎกฉบับ
ภาษาเทยตัวอยางชน ํขุ.ชา (บาลี) ๎๓/๔๑๑/ํ๕ํ 
      ํ.๎ หนังสือทัไวเป 
 ผูຌตง, ชืไอรืไอง, (สถานทีไพมิพຏ: สํานักพิมพຏหรือรงพิมพຏ, ปทีไพมิพຏ), หนຌา. ตัวอยางชน 
 พระทพสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺต ),  ปรัชญากรีก : บอกิดภูมิปຑญญาตะวันตก , 
(กรุงทพมหานคร: รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยล ๎๑๐๐), หนຌา ๏๔. 
 Venerable Dr. W. Rahula} What the Buddha Taught,(Bangkok; Haw Trai 
Printing2004)P.69. 
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๎. วารสาร 
 ผูຌขียน, “ชืไอบทความ” , ชืไอวารสาร , ลมทีไหรือปทีไ (ดือน ป). หนຌา. ตัวอยางชน 
 พระครสูงัฆรักษຏกียรติศักด่ิ  กิตฺติปຑຐฺญ, ดร. “การกําหนดประดในปຑญหา การตัๅงชืไอรืไอง
ละการขียนวัตถุประสงคຏการวิจัยทางสงัคมศาสตรຏ”, มจร.สังคมศาสตรຏปริทรรศนຏ, ปทีไ ๏ ฉบับทีไ 
ํ (มกราคม-มษายน ๎๑๑๓): ํ๐-๎๔ 
 K.N. , Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bidhi , 
vol.77 No, 1: 10-15. 
  ๏.  วิทยานิพนธຏ 
 ชืไอผูຌวิจัย, “ชืไอหัวขຌอวิทยานิพนธຏ”, ระดับของวิทยานิพนธຏ,  (ชืไอผนกวิชาหรือคณะละ
มหาวิทยาลัย), ปทีไพมิพຏ. ตัวอยางชน 
 อนุวัติ กระสังขຏ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏ฿นองคຏกรตามนวพุทธภาย฿ตຌกระสปริภค
นิยม”, วิทยานิพนธຏพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรຏ  คณะสังคมศาสตรຏ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย), ๎๑๑๓ 
  ๐. สัมภาษณຏ 
 สัมภาษณຏชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณຏ, ตําหนง (ถຌาม)ี, วัน ดือน ป ตัวอยาง 
 สัมภาษณຏ พระทพสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

ํ๔ กรกฎาคม ๎๑๑๓. 
  ๑. วใบเซตຏ 
 พระธรรมกศาจารยຏ (ศ.ดร.ประยรู ธมฺมจิตต). ธรรมประกาศนบาย. (ออนเลนຏ).
หลงทีไมา:http://www.brddhismth.Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 
538970572&Ntype=9     
 [๓ กันยายน ๎๑๑๑]. 
  ๒. ภาษาอังกฤษ 
 Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 
Publishers, 1970) 
  การขียนบรรณานุกรม 

ํ. ภาษาเทย 
(ก) ขຌอมูลชัๅนปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระเตรปຂฎกภาษาเทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๎๑๏๕. 

(ข) ขຌอมูลทุติยภูมิ 
ํ) หนังสือ 
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จํ า นง  อ ดิ วัฒนสิท ธ่ิ .  สั งคม วิทยาตามนวพุทธศาสตรຏ . 
กรุงทพมหานคร : รงพิมพຏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๐๐. 

   ๎) วารสาร 
        ผูຌขียน, “ชืไอบทความ” , ชืไอวารสาร , ลมทีไหรือปทีไ (ดือน ป) : 
หนຌา. ตัวอยางชน 
       พระครูสงัฆรักษຏกียรติศักด่ิ กิตฺติปຐฺญ, ดร, “การกําหนดประดใน
ปຑญหา การตัๅงชืไอรืไองละการขียนวัตถุประสงคຏการวาจัยทางสังคมศาสตรຏ”,มจร.สังคมศาสตรຏ
ปริทรรศนຏ, ปทีไ ๏ ฉบับทีไ ํ (มกราคม-มษายน ๎๑๑๓): ํ๐-๎๔ 
    ๏) วิทยานิพนธຏ 
        ทรงวิทยຏ กຌวศร.ี “การศึกษาวิคราะหຏยุทธวิธี฿นการประกาศศาสนา
ของพระพุทธจຌา”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีปຑณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๎๑๑์. 
   ๐) สัมภาษณຏ  
        สัมภาษณຏชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณຏ, ตําหนง (ถຌาม)ี, วัน ดือน ป ตัวอยาง 

     สัมภาษณຏ พระทพสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ํ๔ กรกฎาคม ๎๑๑๓. 

๑) วใบเซตຏ 
            พระธรรมกศาจารยຏ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตต). ธรรมประกาศน
บาย. (ออนเลนຏ). หลงทีไมา : http://www.brddhismth. 
Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 538970572&Ntype=9   
  [๓ กนัยายน ๎๑๑๑]. 
   ๒) ภาษาอังกฤษ 
        Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York 
: Harper and Row Publishers, 1970) 

๐.  สวนภาพประกอบ (Figure) ละสวนตาราง (Table) 
 ภาพประกอบละตารางควรมีทาทีไจําปน ดยพิมพຏหนຌาละ ํ ภาพ หรือ ํ ตาราง 
สําหรับคําบรรยายภาพละตาราง฿หຌพมิพຏหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายพิไมติม฿หຌ฿ส฿ตຌภาพ
หรือตาราง 
๑.  ลขิสิทธิ่ 
 พืไอ฿หຌปนเปตามกฎหมายลิขสทิธ่ิ  ผูຌนิพนธຏทุกทานตຌองลงลายมือชืไอ฿นบบฟอรຏม฿บมอบ
ลขิสิทธ่ิบทความ฿หຌกวารสาร ฯ พรຌอมกับบทความตຌนฉบับทีไเดຌกຌเขครัๅงสุดทຌาย นอกจากนีๅ ผูຌ
นิพนธຏทุกทานตຌองยืนยันวาบทความตຌนฉบับทีไสงมาตีพมิพຏนัๅน  เดຌสงมาตีพิมพຏฉพาะ฿นวารสาร 
วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราชปรทิรรศนຏ  พียงหงดียวทานัๅน  หากมีการ฿ชຌภาพหรอืตารางของผูຌ
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นิพนธຏอืไนทีไปรากฏ฿นสิไงตีพมิพຏอืไนมาลຌว  ผูຌนิพนธຏตຌองขออนุญาตจຌาของลิขสิทธ่ิกอน  พรຌอมทัๅง
สดงหนังสอืทีไเดຌรบัการยินยอมตอบรรณาธิการ  กอนทีไบทความจะเดຌรบัการตีพมิพຏ 
๒.  การตดิตอฆษณาละการสมัครสมาชิก 
 การติดตอฆษณา  การสัไงซืๅอ  ละการสมัครปนสมาชิกวารสาร มจร พทุธชินราช
ปริทรรศนຏ    กรุณาติดตอ  “บรรณาธิการวารสาร มจร พทุธชินราชปริทรรศนຏ”    
สาํนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆຏพทุธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ลขทีไ ๎ํ๓  หมู ๒  ตําบลบึงพระ  อาํภอมืองพิษณุลก  จังหวัดพิษณุลก  ๑๒์์์                    
ทรศัพทຏ  ์๑๑ – ๎๔๓๎๐๑ – ๒ 
 

๓.  อตัราคาวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปละ  ๏  ฉบับ  จําหนายราคาฉบับละ  ํ๑์  บาท  เมรวมคาขนสง 
๔.  อตัราคาสมาชิก 
 ปละ  ๏์์  บาท 
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หนังสือขอสนอบทความพืไอลงตีพิมพຏ฿นวารสาร มจร พุทธชนิราชปริทรรศนຏ 

      ขียนทีไ......................................................................... 
                ....................................................................... 
                          ........................................................................ 
      วันทีไ..........ดือน...........................พ.ศ........................ 
 ขຌาพจຌาชืไอ.....................................................ฉายา...................................นามสกุล.................................... 
ทีไอยู........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ทรศัพทຏ..............................................................E-mail:……………………………………………………………………………….. 
มีความประสงคຏขอตีพิมพຏบทความ (  ) บทความวิจัย      (  ) บทความวิชาการ  รืไอง : 
 (ภาษาเทย)................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................฿น
วารสาร มจร พุทธชนิราชปริทรรศนຏ  ซึไงดํานินการดยวิทยาลัยสงฆຏพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  ดยบทความฉบับนีๅขຌาพจຌาเดຌนิพนธຏขึๅนพืไอสํารใจการศึกษาระดับปริญญา............................ 
สาขาวิชา...........................................................จาก (ชืไอสถาบัน)............................................................................... 
ปการศึกษา.....................................หรือเดຌรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................ 
 มืไอคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาลຌวมีมติ฿หຌกຌเขปรับปรุงบทความ  ขຌาพจຌามีความยินดีรับ
เปกຌเขตามมติดังกลาวนัๅนละขຌาพจຌาขอรับรองวา (ขีดครืไองหมาย ) 
 (  )  ปนผลงานทางวิชาการของขຌาพจຌาตพียงผูຌดียว 
 (  )  ปนผลงานของขຌาพจຌาละผูຌขຌารวมนิพนธຏตามชืไอทีไระบุ฿นบทความจริง 
 (  )  บทความนีๅเมคยลงตีพิมพຏ฿นวารสาร฿ดมากอน 
 (  )  บทความนีๅเมเดຌคดัลอกหรือดัดปลงมาจากของผูຌ฿ดทัๅงสิๅน 
 ทัๅงนีๅ  ขຌาพจຌาเดຌชําระคาธรรมนียมขอตีพิมพຏบทความลง฿นวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนຏ  ตาม
อัตราทีไเดຌกําหนดเวຌ  คือ 
 (  )  บทความวิชาการ  ๏,์์์  บาท 
 (  )  บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ป.ท – อก  ๑,์์์  บาท 
 (  )  บทความวิจัยทีไเดຌรับการสนับสนุนทุนวิจัย    ๑,์์์  บาท  ปนทีไรียบรຌอยลຌว 
 อนึไง มຌมืไอขຌาพจຌาปรับกຌเขลຌว  ตงานยังเมรียบรຌอยละเมเดຌรับการ฿หຌการลงตีพิมพຏ  ขຌาพจຌาเม
ติด฿จอาความ฿ด โ ทัๅงสิๅน  จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถอืวาปนทีไสุด 

ลงชืไอ..................................................... 
(...................................................) 

                                                                                             ผูຌนิพนธຏบทความ 
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฿บตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศนຏ   

ทีไ.................................................... 
วัน........ดือน.......................พ.ศ.......... 

 
กราบมนัสการ/รียน  บรรณาธกิารวารสาร มจร พุทธชนิราชปริทรรศนຏ   
ขຌาพจຌา (ชืไอภาษาเทย)............................................................................................................................................ 
(ชืไอภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
ทีไอยู (ทีไสามารถติดตอเดຌ)........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E – Mail.................................................................................บอรຏทรศัพทຏ............................................................ 
ทรสาร............................มีความประสงคຏจะขอรับสมัครปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชนิราชปริทรรศนຏ   
 (   )  สมาชิกประภทรายป  ๏์์  บาท  (จํานวน  ๏  ลม) 
 (   )  ลมละ  ํ๑์  บาท 
พรຌอมนีๅ  ขຌาพจຌาเดຌสง 
 (   )  งินสด 
 (   )  ธนาณัติ  (สัไงจาย.........................................................) 
 (   )  ตั็วลกงินเปรษณียຏ 
 (   )  คชชียรຏชใค  ฿นนาม......................................................................................................... 
ปรดนําสงวารสาร มจร พุทธชนิราชปริทรรศนຏ   
 สถานทีไติดตอ    ทีไบຌาน      ทีไทํางาน 
 ลขทีไ..............ถนน.........................................หมูทีไ................ตําบล/ขวง................................................ 
 อําภอ/ขต...............................................จังหวัด...................................รหัสเปรษณียຏ............................. 
 ทรศัพทຏ...................................................................ทรศัพทຏคลืไอนทีไ...................................................... 
 ทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................ 
 
ลงชืไอ.................................................. 
(..................................................) 
 
(สําหรับจຌาหนຌาทีไ) 
คาบํารุงป พ.ศ.............................. 
ลขทีไ฿บสรใจ................................ 
ลงวันทีไ.............ดือน.............................พ.ศ.................. 
ลงบัญชีลຌว............................................................. 
 


