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การพฒันาประสิทธิภาพการท างานเชิงพุทธ 
The Buddhism-Based Development of Working Efficiency  

 
              พระมหาธฤต ิ รุ่งชยัวิทรู 1 
 
บทคัดย่อ 
 การพฒันาประสิทธิภาพการท างานเชิงพุทธ เป็นการท าภาวะความส าเร็จของการท างานให้ดีขึน้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การท่ีมุ่งพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงาน ซึ่งตามแนวทางพระพทุธศาสนา ท่ีมีตัง้แต่
การวางแผน การจดัองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคมุ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารของ Koontz (1972) ท่ีประกอบด้วย POSDC ส่วนด้านท่ี 2 การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนบุคคลโดยเฉพาะนัน้ มีการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ
มากมาย ได้แก่ อิทธิบาท 4 เป็นหลกัธรรมในการท างานให้ส าเร็จ สงัคหวตัถ ุ4 เป็นหลกัธรรมในการครองใจ
คน พรหมวิหาร 4 เป็นหลกัธรรมในการปกครองคน ฆราวาสธรรม 4 เป็นหลกัธรรมส าหรับการครองเรือน 
และอปริหานิยธรรม เป็นธรรมไม่เป็นท่ีตัง้แห่งความเส่ือม 7 ประการ ดงันัน้ การพฒันาการท างานเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต้องอาศยั “ความเก่ง” ท่ีได้มาจากการมีความรู้ความช านาญการมีประสบการณ์ใน
เร่ืองนัน้ๆ  และ “ความดี” ท่ีได้มาจากการมีคณุธรรมท่ีได้มาจากการน้อมน าหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การท างานมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ถ้าหากมีคนเก่งและดี มีหน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีดีแล้ว การประสบความส าเร็จจะเกิดขึน้แก่คนๆ นัน้ หรือองค์กรนัน้ๆ อยา่งแนน่อน 
 
ค ำส ำคัญ:  การพฒันาประสิทธิภาพการท างาน, เชิงพทุธ 
 
Abstract 
 The Buddhism-Based Development of Working Efficiency is to make a better 
condition of working achievement according to Buddhist doctrines. It contains two aspects : 1) 
to develop the performance of the organization which aims at improving the overall performance 

                                         
1 นิสิตหลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เลขที่ 
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of the agency, according to Buddhism, ranging from planning, organizing, staffing, directing, 
and controlling, in line with the administration of Koontz (1972) consisting POSDC, 2) Develop 
the performance of personnel that focuses on personal development in particular bringing the 
principles of Buddhism into practice: Iddhipada 4 are a principle for the success of working, 
Sangahavatthu 4 are the principle to occupy people’s heart, Brahmavihara 4 are the principle to 
govern the people, Gharavasadhamma 4 are the principle for the householder, and 
Aparihaniyadhamma are 7 things leading never to decline but only to prosperity; conditions of 
welfare; so the development of work to be more effective is to rely on “capability” that is derived 
from the expertise and experience in the matter, and “goodness” that can be derived from the 
virtue which is in turn derived from applying the moral principles of Buddhism in working in 
order to develop more efficiency. If there are capable and good men as well as good 
organizations, success will certainly occur to the persons or organization. 
 
Keywords:  The Development of Working  Efficiency, Buddhism-based 
 
บทน า 

 ในภาวะปัจจุบนั ทุกชีวิตอยู่ในภาวะเร่งรีบท างานมากขึน้ ภายใต้กรอบเวลาและทรัพยากรท่ี
เท่าเดิม ประกอบกบัสถานการณ์โลกยคุโลกาภิวตัน์ได้ก่อให้เกิดมีการเปล่ียนแปลงในแทบทกุด้าน  ทัง้ด้าน
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ สาเหตเุกิดจากการท่ีทุกแห่งทุกท่ีล้วนมีการพัฒนา มีการ
แขง่ขนั เพ่ือจะตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ให้ทนั ผลดีท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ความทนัสมยั ความ
สะดวกสบาย ในขณะท่ีประเทศท่ีได้ช่ือว่าพัฒนาแล้วมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนา  
ประเทศต่างๆ ล้วนต้องการพัฒนาตัวเองเพ่ือท่ีจะตามให้ทัน  ส าหรับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลทุกยุค ทุกสมยั ล้วนมีนโยบายท่ีจะพฒันาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าตามท่ี
ควรจะเป็น โดยได้น าวิธีการต่างๆ มาใช้ ซึ่งในฐานะท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และใน
ชีวิตประจ าวันต่างได้น าหลักธรรม ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้อยู่แล้ว  ซึ่งบางคนอาจจะไม่
เข้าใจว่าน ามาใช้ได้อย่างไร ในความเป็นจริงนัน้แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีการกระท าใดเลยท่ีจะไม่เก่ียวกับ
หลกัธรรมของพทุธศาสนา ตัง้แตก่ารเกิดจนกระทัง่ตาย ทัง้นีเ้พ่ือจะตามให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
นัน้ รัฐบาลได้ด าเนินแนวทางการพัฒนาประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีตา่งๆ 
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จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทัง้จิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ  
ความสามารถ เพ่ือให้เพียบพร้อมทัง้ด้านความรู้ และคณุธรรม ซึ่งจะน าไปสูก่ารคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตผุล 
รอบคอบและระมดัระวงั ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมแลคณุธรรม ท าให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยหลัก  ความพอประมาณในการด าเนินชีวิตอย่างมี จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต อดทน  
ขยนัหมัน่เพียร อนัเป็นภมูิคุ้มกนัท่ีดีให้คนพร้อมเผชิญตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ สามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีศกัดิ์ศรีและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม อยู่ในครอบครัวท่ีอบอุ่นและสงัคมท่ีสงบสนัติสุข 
ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ  มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 
รวมทัง้จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศอย่าง
ยัง่ยืน น าไปสูส่งัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  
 ทุกองค์กร ต่างหวงัให้พนักงานแต่ละคนท างานมากขึน้ เพ่ือไม่ต้องเพิ่มจ านวนพนักงาน ลด
ค่าใช้จ่ายและเวลาของการท างาน การด าหริดงักล่าวจะด าเนินการไปด้วยก็ต้องอาศยัการบริหารจดัการ   
ซึ่งการบริหารจดัการนัน้ ไม่ใช่เป็นวิธีการใหม่ แต่มีมาตัง้แต่สมยัพุทธกาล วิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 2,500 ปี เป็นข้อมูลให้เราได้
ศึกษาเร่ืองพุทธวิธีบริหาร นอกจากนีย้งัมีพุทธพจน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก 
การศกึษาพระพทุธพจน์เหลา่นัน้ ก็จะท าให้ทราบถึงพทุธวิธีบริหาร 
 ดงันัน้ ประสิทธิภาพการท างาน จึงเป็นสิ่งท่ี ต้องได้รับการบริหารจัดการพัฒนา หากทุกคน
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของตนเอง และบริหารเวลาในการท างานและชีวิตส่วนตวัได้ดี  
ผลส าเร็จของงานและความสขุกบัการท างาน คงเกิดขึน้เป็นแน่ 
 
แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
 หลกัการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน ได้มีผู้ ให้
แนวคดิและทฤษฎีไว้อยา่งมากมาย จงึขอรวบรวมเพียงบางสว่นมาน าเสนอ ดงันี ้

 การพัฒนา คือ การน าเอาความสามารถมาลงมือปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานได้จริงๆ 
(ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ, 2544) ยังมีการเขียนบรรยายถึงการบริหารการพัฒนาว่า หมายถึง หน่วยงานทาง
ราชการหรือกระบวนการของรัฐบาล ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือบริหารกิจกรรมให้บรรลเุปา้หมาย  การพฒันากล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การบริหารการพัฒนาจะช่วยให้กลไกต่างๆของรัฐเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ของงานพัฒนา เพ่ือ
บรรลุเปา้หมายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมประเทศ (อทุยั เลาหวิเชียร, 2528) รวมถึงเป็นแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการใดๆ ก็ตาม เม่ือมีงานท่ีจะต้องท าเป็นการถาวร ตอ่เน่ืองกนัไป ก็มกัจะมี
การตัง้หน่วยงาน รับผิดชอบขึน้มารองรับในการด าเนินงานนัน้ๆ การจัดตัง้องค์การเพ่ือด าเนินงานด้าน
ตา่งๆ มีรูปแบบแตกตา่งกนัไปตามวตัถปุระสงค์และลกัษณะของกิจการเหลา่นัน้ ซึ่งในงานตา่งๆ  ก็จะมีการ
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จดัสรร จดัหาคนขึน้มา หมายความวา่ องค์การทกุประเภทจะต้องมีองค์ประกอบด้านงาน ซึง่ได้แก่ภารกิจท่ี
จะต้องกระท าตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การท่ีจะกระท าได้ก็จะต้องมี
องค์ประกอบด้านคน ก็คือ มีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบตังิาน (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ และคณะ, 2542) ดงันัน้ในการบริหารทรัพยากร 4 Ms ได้แก ่

 1. บคุลากร (Man) 
 2. เงิน (Money) 
 3. วสัดอุปุกรณ์ (Material) 
 4. การจดัการ (Management) 

 นอกจากนี ้ยังมีแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมาก ชีวิตของพระองค์เป็นตวัอย่างของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือพระองค์มีประสิทธิภาพ
ในการท างานแล้ว ค าสัง่สอนของพระองค์ก็ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการท างานด้วย (พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺุโต), 2547) 

 จึงถือได้ว่า บุคลากรได้รับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหาร ทัง้นีเ้พราะบุคลากรเป็น      
ผู้จดัหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ ดงันัน้ หน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องกระท าก็คือ 

  (1) การวางแผน (Planning) เก่ียวข้องกับการเลือกภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ 
(Objectives) และการปฏิบตัิการ (Action) และพยายามท าให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งต้องมีการตดัสินใจเลือก
แผนในอนาคต 

  (2) การจัดองค์การ (Organization) เป็นการก าหนดโครงสร้างบทบาทของบุคคลเพ่ือ
ท างานในองค์การ 

  (3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) เก่ียวข้องกับการบรรจุและรักษาบุคคล ต าแหน่ง
หน้าท่ีภายในโครงสร้างขององค์การ โดยการก าหนดความต้องการแรงงาน การสรรหา การคัดเลือก        
การบรรจ ุการเล่ือนต าแหนง่ การประเมิน การวางแผนอาชีพ การก าหนดคา่ตอบแทน 

  (4) การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การมีอิทธิพลต่อบุคคลเพ่ือให้เขาท าประโยชน์
กบัองค์การ และเป้าหมายของกลุ่มเป็นสิ่งท่ีต้องท าเป็นหลกัในการบริหารความคิดระหว่างบุคคล ซึ่งต้อง
อาศยัผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผล ต้องเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 

  (5) การควบคุม (Controlling)  คือ การวัดและแก้ไขการท างานส่วนบุคคลและองค์การ 
เพ่ือจะท าให้มั่นใจว่า เหตุการณ์เป็นไปตามแผน การควบคุมนีจ้ะเก่ียวข้องกับการวัดผลการกระท า
เปรียบเทียบกบัเปา้หมายและแผน 
 ดงันัน้ การพฒันาประสิทธิภาพการท างานแบง่ออกเป็น  2 ด้าน คือ 
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 ด้านท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานขององค์การ ท่ีมุ่งพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยรวมของหนว่ยงาน 
 ด้านท่ี 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนบุคคล
โดยเฉพาะ 
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเชิงพุทธ 
 จากการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานทัง้ 2 ด้าน ดังกล่าว จึงได้น าหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงันี ้
 ด้านท่ี 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานขององค์การ ต้องพฒันาการบริหารองค์กรตาม
หลักหน้าท่ีผู้ บริหาร 5 ประการ Koontz (1972) ก าหนดไว้ 5 ประการ (POSDC) 1) Planning คือ การ
วางแผน  2) Organizing คือ การจัดองค์กร 3) Staffing คือ การบริหารงานบุคคล 4) Directing คือ การ
อ านวยการ และ 5) Controlling คือ การก ากบัดแูล 
 Planning การวางแผน 

 ทรงวางแผนเพ่ือประกาศพระศาสนา 
 “ภิกษุทัง้หลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์ แม้พวกเธอ
ทัง้หลายก็พ้นแล้วจากบว่งทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์ เธอทัง้หลายจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือ
ประโยชน์และความสขุแก่ชนอนัมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพ่ือประโยชน์และความสขุแก่เทวดาและ
มนุษย์ทัง้หลาย แต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูป ... แม้เราเองก็จะไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดง
ธรรม” 

 Organizing การจดัองค์กร   
 ไม่อนญุาตให้น าชาติชัน้วรรณะหรือต าแหนง่หน้าท่ีเข้ามาในองค์กรคณะสงฆ์ ดงัพระพทุธพจน์ 

วา่ 
 “เปรียบเหมือนแม่น า้ใหญ่บางสาย คือ แม่น า้คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทร

แล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ 4 เหล่านี ้คือ กษัตริย์ 
พราหมณ์ แพทย์ ศทูร ก็เช่นเดียวกนั คือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศ
แล้ว ยอ่มละช่ือและตระกลูเดมิเสีย ถึงซึง่อนันบัวา่ สมณะเชือ้สายศากยบตุรเหมือนกนั” 

 Staffing การบริหารงานบคุคล 
 ในพระพทุธศาสนามีระบบการให้รางวลัและลงโทษ นัน่คือ ใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใคร

ท าผิดก็ควรได้รับการลงโทษ  ดงัพระบาลี วา่ 
 “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห    ขม่คนท่ีควรขม่ ยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง”  
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 Directing การอ านวยการ 
 แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมราชา แต่ก็ไม่ทรงใช้อ านาจเบ็ดเสร็จโดย

พระองค์เอง ทรงอ านวยการพระศาสนาให้คณะสงฆ์ปกครองกันเอง โดยยึดพระธรรมวินยัเป็นหลกัในการ
ปกครอง  ดงัพระพทุธพจน์ท่ี วา่ 

 “ธรรมและวินยัท่ีเราแสดงแล้วบญัญตัแิล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอเม่ือเราล่วงลบัไป”  
 Controlling การควบคมุ 
 การก ากบัดแูลเป็นการควบคณุสมาชิกในองค์กรให้ปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือบรรลุวตัถปุระสงค์ท่ีวาง

ไว้ ดงัท่ีพระพุทธองค์ทรงบญัญัติพระวินยัเพ่ือให้คณะสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคมุความประพฤติให้เป็น
แบบเดียวกัน นอกจากนัน้ ยงัทรงบญัญัติให้พระภิกษุท าการปวารณาต่อคณะสงฆ์ในวนัออกพรรษา เพ่ือ
อนญุาตให้วา่กลา่วตกัเตือนกนัได้ ด้วยค าวา่  

 “ท่านผู้ เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ เพราะเห็นก็ดี เพราะได้ยินก็ดี เพราะสงสยัก็ดี ขอ
ทา่นทัง้หลาย จงอาศยัความกรุณาวา่กลา่วข้าพเจ้า เม่ือข้าพเจ้าเห็นวา่ ผิดพลาด ก็จกัแก้ไขปรับปรุงตวัเอง”  
 ด้านท่ี 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคคลากร  การพัฒนาคนท างานให้มี
ประสิทธิภาพด้วยพทุธธรรม  การพฒันาในช่วงท่ีผ่านมาประสบผลส าเร็จในหลายด้านให้คนไทยมีอายยืุน
ยาว สามารถเข้าถึงหลกัประกันสขุภาพทุกรูปแบบอย่างทัว่ถึง การขยายโอกาสทางการศกึษาเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ประชากรมีการศึกษาสูงขึน้ การขยายการคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าท่ีเป็นอยู่ และมีสัดส่วน     
คนจนลดลง เม่ือพิจารณาในเชิงปริมาณจะเห็นว่ามีความชดัเจน แต่ความก้าวหน้าในเชิงคณุภาพยังไม่  
เป็นท่ีน่าพอใจ ต้องพัฒนาทกัษะฝีมืออย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ สุขภาพคนไทยอยู่ในภาวะ
เส่ียงจากการเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ปัญหาด้านสขุภาพจิต จนถึงปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาต ิขณะท่ีครอบครัวไทยมีแนวโน้มออ่นแอลง ดงันัน้ทิศทางและกระบวนการ พฒันาด้านสงัคมจึงต้อง
มีการปรับตวัให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การพฒันาต้องมุ่งเชิงรุกมากขึน้ควบคูก่บัการแก้ไข
ปัญหาท่ีสั่งสมมานาน  เพ่ือให้ก้าวทัน และพร้อมเผชิญกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาประสิทธิภาพการท างานเชิงพุทธ เก่ียวข้องกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีมี
คุณค่า ในยุคโลกาภิวัฒน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่  ต่างก็กลับมาทบทวน
บทบาททางวิชาการในการบริหารจดัการสมยัใหมว่่า ยงัคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม ่ท่ีการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมท่ีเน้นการแข่งขัน และส ร้างผลก าไร หรือการบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่  ยังขาดอะไรบ้างท่ีเป็นนามธรรมท่ี
เก่ียวกบัมนษุย์ท่ีจะต้องอยูร่่วมกนั  
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 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานมีอยู่มากมาย       
ซึ่งเป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ียังทันสมัยอยู่  ทัง้นี  ้จึงขอน าหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาเสนอเพียงบางประการเทา่นัน้  
   1. อิทธิบาท 4   (หลกัธรรมในการท างานให้ส าเร็จ) 
   2. สงัคหวตัถ ุ4   (หลกัธรรมในการครองใจคน)  

3. พรหมวิหาร 4  (หลกัธรรมในการปกครองคน)  
   4. ฆราวาสธรรม 4  (หลกัธรรมส าหรับการครองเรือน)  
  5. อปริหานิยธรรม   (ธรรมไมเ่ป็นท่ีตัง้แหง่ความเส่ือม 7 ประการ) 
 
 1. อิทธิบาท  4 คือ หลกัธรรมในการท างานให้ส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ 
(รักงาน ชอบงาน และยินดีท างาน) 2) วิริยะ ความเพียร (มุ่งมั่น และขยันท างาน) 3) จิตตะ ใจท่ีจดจ่อ 
(รับผิดชอบงานได้ ไมเ่หลวไหล) 4) วิมงัสา ไตร่ตรองพิจารณา (ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไข)  

 หลักธรรมดังกล่าว เป็นแนวทางการท างานท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย        
อนัประกอบด้วยแนวปฏิบตัิ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็น 4 ขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองหนุนเสริมกัน     
จะขาดข้อใดข้อหนึง่ไม่ได้ ด้วยวา่มนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกนัทัง้ 4 ข้อ จงึจะท าให้เราประสบผลส าเร็จ
ในชีวิตและการงานได้ตามความมุง่หวงั ขออธิบายดงัตอ่ไปนี ้ 

 1) ฉนัทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีท า ใจท่ีรักอนัเกิดจากความศรัทธาและเช่ือมัน่ตอ่สิ่งท่ีท า จงึจะ
เกิดผลจริงตามควร ความหมายของ "ฉนัทะ" นัน้ ไม่ใช่แปลวา่เป็นสญัญาภาษากระดาษหรือสญัญาท่ีให้ไว้
กบัมวลหมู่สมาชิกเทา่นัน้ หากแตเ่ป็นสญัญาใจและเป็นใจท่ีผกูพนั เป็นใจท่ีศรัทธาและเช่ือมัน่ตอ่สิ่งนัน้อยู่
เต็มเป่ียม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได้กบันกัวิจยัท่ีศรัทธา และเช่ือมัน่ในแนวคิดแนวปฏิบตัิของ
งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินซึ่งอาจมีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตวันกัวิจยัเองและผลของงานท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นท่ีประจกัษ์ตอ่สาธารณะชน การมีใจรัก ถือว่าส าคญัมาก ไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสกัอย่าง 
หรือ ห้ามใจไม่ให้รัก มนัก็ยากยิ่งพอๆ กนั เพราะรักดงักลา่วไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ  
ขืนท าไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมานแม้จะได้บางสิ่งท่ีมุ่งหวงัแล้วก็ตาม  ประการส าคญัเป็นการแอบแฝงมาจาก
ความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนท่ีเราพยายามหาเหตแุละผลมาอธิบายวา่ มนัคือสิ่งเดียวกนัเพ่ือให้
สามารถด าเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตวัเองสบายใจท่ีสดุ แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอนัแรงกล้าแล้ว พลงัสร้างสรรค์ก็
จะบงัเกิดขึน้กบัเราอยา่งมหศัจรรย์ทีเดียว ทีนีม้าพดูถึงวา่  "เราจะสร้างฉนัทะให้เกิดขึน้ได้อย่างไร" พระพทุธ
องค์เคยสอนไว้ว่า มนุษย์เราต้องเลือกท่ีจะศรัทธาบางอย่างและหมัน่ตรวจสอบศรัทธาของตวัเองว่า  ดีต่อ
ตวัเองและดีต่อผู้ อ่ืนอนัรวมถึงสงัคมโดยรวมหรือไม่ เม่ือดีทัง้สองอย่างก็จงมุ่งมัน่ท่ีจะท าด้วย ความตัง้ใจ 
และหากไม่ดีก็จงเปล่ียนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก  ไม่เช่นนัน้เราจะกลายเป็นคนท่ีสบัสนไม่มี
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แก่นสารและเป็นคนไร้รากในท่ีสุด เม่ือเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางท่ีไม่ดีได้ง่ายนั่นเอง     
หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเร่ิมจากการตัง้ค าถามกบัตวัเองวา่เราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเม่ือศรัทธาอะไร
ก็จะได้พบกบัสิ่งนัน้เข้าถึงสิ่งนัน้ ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะ
เข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึง
ต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาตอ่หลกัธรรมก็จะเข้าถึงธรรม  หรือไม่ศรัทธาอะไร
เลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมัน่ทุ่มเทเพ่ือท าทกุอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ี
เราศรัทธานัน่เอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตวัเองดวู่าสิ่งท่ีเราศรัทธากบัสิ่งท่ีองค์กรของเราศรัทธานัน้
ตรงกนัหรือไม่ หากตรงกนัก็เรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ท่ีจะให้โอกาสตวัเองไปสู่
แหง่ท่ีท่ีเหมาะสมกวา่  

 2) วิริยะ คือ ความมุ่งมัน่ทุม่เท เป็นความมุ่งมัน่ทุม่เททัง้กายและใจ ท่ีจะเรียนรู้และท าให้เข้าถึง
แก่นแท้ของสิ่งนัน้เร่ืองนัน้ ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้ รู้ ถ้าหากศกึษาก็จะศกึษาให้รู้จนถึง
รากเหง้าของเร่ืองราวนัน้ๆ ดงันัน้ ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสงูท่ีจะท าตามฉันทะ
หรือศรัทธาของตวัเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนมุานได้วา่เรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทัง้
โกหกตวัเองและหลอกผู้ อ่ืน เพ่ืออะไรนัน้ ผลงานท่ีเขาท าจะชีช้ัดออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดงันัน้ นกัวิจยั
ท้องถ่ิน จึงต้องมีใจท่ีรักต่อคนท้องถ่ินและรักต่อการท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถ่ิน  อนัเป็นศรัทธา
สงูสดุ หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ ก็ได้แตเ่พียงศรัทธาปากเปล่าท่ีไร้แม้เงาของความมุง่มัน่และทุม่เทหากแตมี่ศรัทธา
อ่ืนให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่วิริยะนีม้าคู่กับความอดทนอดกลัน้  เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมี
ความหวงัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวง โดยมีศรัทธาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ  ความ
อดทนเป็นเคร่ืองมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไมใ่ช่มทุะลดุดุนัรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมนัจะท าให้มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสญูเสียความอดทนในท่ีสดุ ดงันัน้ ความวิริยะอสุาหะ จึงเป็นวิถีทางของบคุคล
ท่ีหาญกล้าและทายท้าตอ่อปุสรรคใดๆ ทัง้มวลถามว่า "ความวิริยะมนัเกิดจากอะไร" ค าตอบก็คือ "เกิดจาก
ศรัทธาหรือ ฉันทะนั่นเอง" และเป็นศรัทธาท่ีมั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรค์ใดๆ มากระทบก็ตามก็จะไม่
เปล่ียนแปลง แตอ่าจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะท่ีเหมาะสมกว่า  
ความวิริยะไม่ใช่ความดดุนัอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ  แตม่นัคือความแยบยลและเลือกท่ีจะ
ท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระท่ีเหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา  ถ้าจะ
ฝึกฝนเร่ืองความวิริยะแล้วคงต้องเร่ิมจากความคิดท่ีว่า ต้องหมัน่ฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หมัน่ท าหมัน่คิดหมัน่
เขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขีเ้กียจ อย่ากลวัความผิดพลาด และจงกล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อ
ความล้มเหลวของตวัเอง อยา่ท้อตอ่งานหนกัและงานมาก ให้คดิว่าท ามากรู้มากเก่งมากขึน้ อย่าบน่ว่าไม่มี
เวลาเพราะเวลามีเทา่เดมิ  
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  3) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจ่อและรับผิดชอบ เม่ือมีใจท่ีจดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม ค านี ้
ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีมกัจะใจแตกบ่อยๆ หรือใจแตกยาวนาน มกัหลงใหลได้ปลืม้ไปกับวตัถ ุ
เทคโนโลยี เท่ียวกลางคืน เร่ืองเพศและยาเสพติด เม่ือใจแตกก็มกัจะขาดความรับผิดชอบ คิดท าอะไรก็มกั
ท าแบบสกุเอาเผากินพอให้เสร็จไปวนัๆ ท าอะไรก็ไมดี่สกัอย่างท าผิดๆ ถกูๆ อยู่อย่างนัน้ ชอบเอาดีใส่ตวัเอง
และให้ร้ายผู้ อ่ืนตามมา อนัน ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ตนเองและองค์กร ถ้าอยู่ในวยัเรียนก็จะเสียการเรียน
เสียช่ือเสียงของโรงเรียนและพ่อแม่ก็เสียใจ  ถ้าอยู่ในวยัท างานก็จะเสียงานและองค์กรก็จะเสียงานด้วย     
แต่ถ้าเรามีใจท่ีจดจ่อต่อสิ่งท่ีเราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุก
อย่างก็จะดีขึน้ไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มาก ขึน้เร่ือยๆ ด้วยใจท่ีจดจ่อตัง้มัน่และใฝ่เรียนรู้ของเรา เม่ือมี
ความรอบรู้มากขึน้ก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เม่ือมีความรอบคอบแล้วการตดัสินใจท าอะไรก็จะเกิด
ความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย ความรอบคอบจะเกิดขึน้ไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดงันัน้ การท่ีคนจะรอบรู้ได้
นัน้ ต้องหมัน่ศกึษาเรียนรู้อยู่เป็นเน่ืองนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม ่าเสมอ  ต้องอ่านหนงัสืออย่าให้ขาด
และหลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ประการส าคญัต้องฝึกตัง้ค าถามกับตวัเองกับเร่ืองราว
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวัเราพร้อมกบัค้นหาค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้ รู้บ่อยๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งเม่ือ
เราท าได้อยา่งนีแ้ล้ว เราก็จะเป็นผู้ ท่ีเข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยายเม่ือเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่
เร่ืองยากท่ีจะวิเคราะห์สงัเคราะห์เนือ้แท้ของเร่ืองราวนัน้ๆ ออกมาสู่การตดัสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่
เร่ืองส่วนตวัของเราเอง ดงันัน้ ความรอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมนั  อนัเป็นแนว
ปฏิบตัิท่ีคนรุ่นใหม่ต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสยัแก่ตนเอง ไม่ใช่ใช้ความเจ้าเล่ห์เพทบุายคอยหาโอกาสแสวงหา
ผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องเหมือนคนในสังคมปัจจุบันท่ีเราเห็นกันดาษด่ืน  ความรอบคอบ
นอกจากจะด ารงอยู่คูก่บัความรอบรู้แล้ว ยงัต้องอาศยัความดีงามเป็นเคร่ืองเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้
จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนือ้แท้ของสิ่งตา่งๆ นัน้ได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตาม
แบบอย่างของคณุธรรมตามหลกัศาสนาและจริยธรรมของสงัคมนัน้เป็นสิ่งเดียวท่ีจะท าให้มนษุย์อยูร่่วมกนั
อย่างปรกติสุข ไม่เช่นนัน้แล้วมนุษย์อาจเข่นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวนัแม้ว่ามนุษย์จะอุดมไปด้วยความรู้และ
ความรอบคอบก็ตาม  

 4) วิมงัสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดได้ท ามา อนัเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วย
ความมุ่งมัน่ (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ 
จึงน าไปสู่การทบทวนตวัเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีได้คิดสิ่งได้ท าผ่าน
มาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองส่วนตัวของเราเองและเป็นเร่ืองท่ีร่วมคิดร่วมท ากับคนอ่ืน      
เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึน้การทบทวนเร่ืองราวจากภายในของตวัเองเป็นสิ่งส าคญัมากในยคุปัจจบุนั
ท่ีผู้คนเร่ิมสบัสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระท าของเราว่าเรา
คดิหรือท าจากความคิดอะไร? "สรุปบทเรียน" เป็นการสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 
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เพ่ือดวู่าสิ่งท่ีคิดและท ามานัน้มนัด าเนินไปในแนวทางท่ีวาดหวงัหรือไม่  หรือว่าคิดไว้อย่างท าอีกอย่าง หรือ
คิดไว้แต่ไม่ได้ท าเลย หรือท าไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างท่ีมุ่งหวงั ทัง้นีจ้ะได้วิเคราะห์ตอ่ไปว่า ท่ีมนัส าเร็จมนัเป็น
เพราะอะไร และท่ีมนัล้มเหลวมนัเกิดจากอะไร เพ่ือท่ีจะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเล่ียงผลเสียท่ี
อาจเกิดขึน้การสรุปบทเรียนนัน้ คนส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่า สรุปเม่ืองานเดินทางมาได้คร่ึงทางหรือสิน้สดุการ
ท างาน หรืออย่างดีท่ีสดุมีการท าแผนงานรายไตรมาส คือทกุ 3 เดือน จงึสรุปบทเรียนครัง้หนึง่ แตจ่ริงๆ แล้ว
การสรุปบทเรียนควรจะท าให้อย่างสม ่าเสมอ จากเร่ืองราวทัง้ปวง ซึ่งควรท าให้เป็นนิจสินดงันัน้ อิทธิบาท 4 
จงึมีความหมายกบัคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการจะเดินทางไปในสูค่วามส าเร็จในชีวิตและการงาน เพราะหากท าได้
ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชนความรู้  คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการ
ส าคญั อิทธิบาท 4 ไม่ได้เกิดขึน้อย่างโดดเด่ียวจากหลกัธรรมข้ออ่ืนๆ อนัเป็นองค์รวม และเช่ือมโยงถึงกัน 
เพียงแตอ่ธิบายคนละบทบาทเท่านัน้ สิ่งส าคญั เราได้ใคร่ครวญในเร่ืองเหล่านีม้ากน้อยเพียงใด เพราะใน
โลกปัจจบุนั โลกท่ีสัง่สมอวิชชามามากจนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกท่ีฉาบฉวย และวุ่นวายสงูสดุ  นัน่แปลว่า
เราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตวัเพ่ือจะเข้าใจและเข้าถึงหลกัธรรมท่ีก่อก าเกิดการพฒันาท่ีจดุเร่ิมต้นของ
ตนเองอยา่งแท้จริง  
 2. สงัคหวตัถ ุ4 เป็นหลกัธรรมเคร่ืองผกูมิตร หลกัธรรมวิธีสงเคราะห์ ประกอบด้วย 1) ทาน การ
ให้ (เสียสละ เอือ้เฟือ้แบง่บนั) 2) ปิยวาจา ความมีวาจาไพเราะ (ไมพ่ดูค าหยาบ) 3) อตัถจริยา การท าตนให้
เป็นประโยชน์ (อยา่อยูอ่ย่างผู้ ไร้ประโยชน์) 4) สมานตัตตา การวางตวัให้เหมาะสม (วางตวัให้เหมาะสมกบั
สถานภาพ)  
 ตามหลักสงัคหวตัถุ 4 หมายถึง วิธีปฏิบตัิเพ่ือยึดเหน่ียวน า้ใจคนอ่ืนท่ียงัไม่เคยรักใคร่นับถือ 
หรือท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึน้ พูดง่าย ๆ สงัคหวตัถุ ก็คือ  เทคนิควิธีท าให้คนรัก หรือมนต์    
ผกูใจคน นัน่เอง มีทัง้หมด 4 ประการ ดงันี ้ 

 1) ทาน หมายถึง การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของ การให้ทานให้เพ่ือขจัดกิเลส  ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะผู้ ให้ย่อมเป็นท่ีรัก ย่อมองอาจใน
ทา่มกลางท่ีชมุชน เช่น การบริจาคทานแก่นสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เพ่ือขจดัความโลภหรือความตระหน่ี 
เป็นการช าระจิตใจให้สะอาด ยกระดบัจิตใจให้สงูขึน้ และการให้เพ่ือสงเคราะห์หรือเพ่ือยึดเหน่ียวน า้ใจคน
อ่ืน การท าทานโดยให้สงัคหวตัถุนี ้ในแง่ปฏิบตัิ หมายถึง การเฉล่ียหรือแบ่งให้จากส่วนท่ีคนมีอยู่ มิใช่ให้
มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้ รับร ่ารวย จดุประสงค์เน้นท่ีการแสดงอธัยาศยัไมตรีมากกว่าความมากหรือ
น้อยของวตัถท่ีุให้ เพราะฉะนัน้ คนยากจนหรือคนท่ีมีวตัถุสิ่งของเล็กน้อยก็สามารถแบง่ปันให้ทานผู้ อ่ืนได้
ตามอตัภาพของตน คณุธรรมข้อนีจ้ะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตวั เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์
สิ่งของท่ีเราหามาได้ มิใชส่ิ่งจีรังยัง่ยืน  
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 2) ปิยวาจา หมายถึง ความมีวาจาไพเราะพูดจากนัด้วยค าท่ีสุภาพอ่อนโยน เพราะไม่มีใครท่ี
ชอบค าหยาบ เพราะฟังแล้วสะเทือนใจ ฟังแล้วไม่ร่ืนห ูไม่อยากท างานให้ (นิทานชาดกเร่ือง  โคนนัทวิสาร) 
ได้แก่ การพดูค าสภุาพ อ่อนหวาน เพ่ือให้เกิดความสมานสามคัคี ปิยวาจาท าได้ง่าย เพราะวาจานัน้มีในตวั
เรา เพียงเรามีสต ิมีเมตตาในใจก็สามารถพดูออกมาได้ ค าพดูมีอยู ่2 ประเภท ได้แก่     

   2.1) ค าพูดท่ีพูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น ค าหยาบ ค าด่า ค าประชด ค ากระทบกระ
เทียบ ค าแดกดนั ค าสบถ เป็นต้น ค าพดูเหลา่นีเ้รียกวา่ “อปัปิยวาจา”  

2.2) ค าพดูท่ีพดูออกไปแล้วท าให้คนฟังรัก 
 3) อัตถจ ริยา  หมายถึ ง  การบ า เพ็ญ ประโยช น์ช่วย เห ลือกันและกัน  และบ า เพ็ญ

สาธารณประโยชน์ การท าตวัให้มีประโยชน์ ใครต้องการความช่วยเหลือ ก็ขวนขวาย รีบช่วยเหลือ  ถ้าช่วย
ไมไ่ด้อยา่งน้อยก็ให้ก าลงัใจ ด้วยความจริงใจ หลกัธรรมข้อนีมุ้ง่สอนให้คนพฒันาตน 2 ด้าน คือ  

3.1) การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคณุคา่ในสงัคมท่ีตนอาศยัอยู่ อย่าง
ค าพังเพยท่ีว่า "อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูดาย ปัน้ววัปัน้ควายให้ลูกท่านเล่น" คนท่ีไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะ
ชว่ยเหลือคนอ่ืนและสงัคมได้ก็เอาใจใสข่วนขวายชว่ยเหลือตามสติก าลงั  

3.2) ท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ วิธีท าตนให้เป็นประโยชน์ และท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ อาจท า
ได้หลายวิธี เชน่ การตัง้ใจศกึษาเลา่เรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ 

  4) สมานตัตตา หมายถึง การวางตวัให้สมกับฐานะ ต าแหน่ง เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม ท าตน
เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เอาใจใส่ ไม่ทอดทิง้กัน การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย  คือการวาง
ตนได้เหมาะสม มีความหมาย 2 ประการ คือ  

4.1) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะท่ีตนมีอยู่ในสงัคม เช่น เป็นหวัหน้าครอบครัว เป็นบิดา
มารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกบัฐานะท่ีเป็นอยู ่
และท าได้อยา่งเสมอต้นเสมดปลาย  

4.2) ปฏิบตัิตนอย่างสม ่าเสมอตอ่คนทัง้หลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน 
เสมอในสขุและทกุข์ คือ ร่วมสขุร่วมทกุข์ ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของสงัคม นบัเป็น
ข้อธรรมท่ีสร้างมิตรภาพ ลิ่มสลกัใจ และท่ีขาดไมไ่ด้ คือ “รอยยิม้” 
 3. พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมส าหรับปกครองคน ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้ เป็นใหญ่ 
พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน  เป็นหลักธรรมประจ าใจ ท่ีจะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ประเสริฐและบริสทุธ์ิ มี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา  
 1) เมตตา หมายถึง  ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา 
ความสขุเกิดขึน้ได้ทัง้กายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสขุเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการ
บริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี  ้และความสขุเกิดจากการท างานท่ีปราศจากโทษ เป็นต้น ลกัษณะ
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ของเมตตา ควรสร้างความรู้สกึคมุอารมณ์ ไว้ตลอดวนั ว่า เราจะเมตตาสงเคราะห์ เพ่ือนท่ีเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
จะ ไมส่ร้างความล าบากให้แก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ความทกุข์ท่ีเขามี  

 2) กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนพ้นทกุข์ ความทกุข์ คือ สิ่งท่ีเข้ามาเบียดเบียนให้เกิด
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึน้จากปัจจยัหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่า
ความทกุข์มี  2 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

2.1) ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย  เช่น การเกิด 
การเจ็บไข้ ความแก่และ ความตายสิ่งมีชีวิตทัง้หลายท่ีเกิดมาในโลกจะต้องประสบกบัการเปล่ียนแปลงทาง
ร่างกายอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซึง่รวมเรียกวา่ กายิกทกุข์  

2.2) ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อนัเป็นความทุกข์ท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุอยู่นอกตวัเรา เช่น เม่ือ
ปรารถนาแล้วไมส่มหวงัก็เป็นทกุข์ การประสบกบัสิ่งอนัไมเ่ป็นท่ีรักก็เป็นทกุข์การพลดัพรากจากสิ่งอนัเป็นท่ี
รัก ก็เป็นทกุข์ รวมเรียกวา่ เจตสิกทกุข์  

 3) มุทิตา หมายถึง ความยินดีเม่ือผู้ อ่ืนได้ดี ค าว่า "ดี" ในท่ีนี ้หมายถึง การมีความสุขหรือมี
ความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเม่ือผู้ อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง  ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมัก
เกิดขึน้เม่ือเห็นผู้ อ่ืนได้ดีกว่าตน เราต้องหมัน่ฝึกหัดตนให้เป็นคนท่ีมีมทุิตา เพราะจะสร้างไมตรีและผกูมิตร
กบัผู้ อ่ืนได้ง่ายและลกึซึง้  

 4) อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า    
ใครท าดีย่อมได้ดี ใครท าชัว่ย่อมได้ชัว่ ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนัน้ย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผู้กระท า เม่ือเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางท่ีเป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ า้เติมเขาในเร่ืองท่ีเกิดขึน้  
เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความทกุข์ในลกัษณะท่ีถกูต้องตามท านอง
คลองธรรม  

 4. ฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมส าหรับฆราวาส  ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการครอง
ชีวิตของคฤหสัถ์ มีทัง้หมด 4 ประการ คือ สจัจะ ทมะ ขนัต ิจาคะ  
 ฆราวาสธรรมนี ้หมายถึง หลกัธรรมส าหรับการครองชีวิต 1) สจัจะ ความจริง คือด ารงมัน่ในสจัจะ 
ซ่ือตรง ซ่ือสตัย์ จริงใจ พดูจริง ท าจริงจะท าอะไรก็ให้เป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจได้ 2) ทมะ ฝึกตน คือบงัคบัควบคมุ
ตนเองได้ รู้จกัปรับตวั และแก้ไขปรับปรุงตนให้ ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึน้เสมอ 3) ขนัติ อดทน คือมุ่งหน้าท่ีการงาน
ด้วยความขยนัหมั่นเพียร เข้มแข็ง อดทน ไม่ หวัน่ไหว มั่นใจในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 4) จาคะ เสียสละ คือ มี
น า้ใจ เอือ้เฟือ้ ชอบชว่ยเหลือเกือ้กลูบ าเพ็ญประโยชน์ สละโลภได้ ร่วมงานกบัคนอ่ืนได้ ไมใ่จคบัแคบเห็นแก่ตวั
หรือเอาแตใ่จตน  
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 5. อปริหานิยธรรม เป็นธรรมท่ีไม่เป็นท่ีตัง้แห่งความเส่ือม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี 7 
อยา่ง ดงันี ้ 

 1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การอยู่ร่วมกัน การท างานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม ่าเสมอ   เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต้องท่ีเป็นประโยชน์   เพ่ือความเข้าใจท่ีดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความ
เจริญ ไม่เกิดความเส่ือมในทกุกรณี เชน่ ในสถานท่ีท างาน หวัหน้ามีการประชมุปรึกษากบัผู้ ร่วมงานทกุครัง้
งานก็จะราบร่ืน หากมีข้อผิดพลาดทกุคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

 2) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระท ากิจท่ีควรท า  เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกันของหมู่คนท่ีอยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่น ในการ
ท างานมีอะไรปรึกษาหารือกนัก็ต้องอยู่พร้อมๆ กนั เพ่ือทกุคนจะได้ยอมรับในสิ่งท่ีจะท าลงไปด้วยความเต็ม
ใจ 

 3) ไม่บญัญตัิสิ่งท่ียงัไมไ่ด้บญัญตัิและไม่เลิกล้มสิ่งท่ีบญัญัตไิว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสขุได้ 
ทุกคนจะต้องบญัญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะและสงัคมตามความพอใจของตน
หรือของกลุม่โดยไมค่ านงึถึงความถกูต้อง   

 4) เคารพนบัถือผู้ ใหญ่การเคารพและรับฟังค าสัง่สอนของผู้ ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี  เพราะผู้ ใหญ่
เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคมต้องมีผู้ น า ถ้าเราให้การเคารพ
และเช่ือฟังผู้น า สงัคมก็จะไมวุ่น่วาย   

 5) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศท่ีอ่อนแอ บรุุษควรให้เกียรติให้การยก
ยอ่ง ปกปอ้งไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถ้าสงัคมใดๆ ผู้หญิงถกูฉดุคร่าข่มขืน มากๆ ความเส่ือมก็
จะเกิดกบัสงัคมนัน้ 

 6) สกัการะเคารพเจดีย์ หมายถึง การให้ความเคารพและปกปอ้งรักษาปชูนียสถานท่ีส าคญัใน
ศาสนา เพ่ือจะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของกลุม่คนในหมู่คณะท่ีอยูร่่วมกนัและระลกึถึงกนั  

 7) ให้การอารักขา  คุ้มครอง  อนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต์  คือการคุ้มครองบรรพชิต ซึง่เป็นผู้ สืบทอด
พระพทุธศาสนาให้คงอยูต่ลอดไป เชน่ การท าบญุด้วยปัจจยั 4  เป็นต้น 

 ธรรมทัง้ 7 อย่างนี ้ตัง้อยู่ในผู้ ใดหรือองค์กรใด ผู้นัน้หรือองค์กรนัน้ไม่มีความเส่ือมเลย มีแต่
ความเจริญฝ่ายเดียว 
 
สรุป 
 ปัจจยัของการท างานนัน้ มีอยู ่2 ปัจจยัหลกั  คือ  
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 1. ปัจจัยทางด้านองค์กรหรือหน่วยงานท่ีท า ต้องอ านวยความสะดวกต่อการท างานและ     
เอือ้ตอ่การพฒันาให้เกิดภาวะความส าเร็จแหง่การท างานได้ 
 2. ปัจจยัทางด้านบคุลากร หรือคนๆ ต้องมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะพฒันา
ตนเองให้เก่งมากขึน้ต่อไป อย่าย า้อยู่กับท่ีจนไม่มีความก้าวหน้า ต้องแสวงหาประสบการณ์มาเสริมความ
ช านาญให้เกิดกบัตนจนได้ช่ือวา่ เป็น “คนเก่ง”  
 อนึ่ง คนเป็นคนเก่งนัน้ ย่อมส่งผลให้เกิดความส าเร็จของการท างานได้ แตค่วามเก่งอย่างเดียว 
ก็ไมอ่าจจะสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพของการท างานอยา่งแท้จริงหากขาดอีกสิ่ง คือ “ความดี” 
 “ความ เก่ ง” ได้มาจากการมีความ รู้ความช านาญการมีประสบการณ์ ในเร่ืองนัน้ ๆ                 
ส่วน “ความดี” ได้มาจากการมีคุณธรรมๆ ได้มาจากการน้อมน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไป
ประยกุต์ใช้ ดงันัน้การพฒันาประสิทธิภาพของการท างานจะเกิดขึน้ได้ เพราะมีคนเก่งท่ีดี มีหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีดี แล้วความส าเร็จจะเกิดขึน้แนน่อน 
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