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พระมหาสหัส ฐิตสาโร, ผศ.ดร.
อาจารยประจำ คณะครุศาสตร

หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาสำหรั บ นั ก บริ ห าร คื อ หลั ก ธรรมที่ ใ ช ส ง เสริ ม การ
ปฏิบตั ใิ นการบริหารราชการทุกระดับ ตัง้ แตระดับปฏิบตั กิ าร ระดับกลาง หรือระดับสูง ใหได
ผลดีมปี ระสิทธิ ภาพสูง โดยการปกครองและบริหารทีด่ ี (Good Governance)
การเปนผนู ำ ผปู กครอง หรือผบู ริหาร ตามแตจะเรียกเปนกันไดโดยไมยากนัก แตการ
ทีจ่ ะรักษาภาวะการเปนผนู ำ ผบู ริหาร ใหเจริญรงุ เรืองกอคุณประโยชนเกือ้ กูล ใหเกิดแกองคการ
สถาบัน หรือสังคมสวนรวม ไดอยางเดนชัดนัน้ เปนเรือ่ งทีก่ ระทำไดยากยิง่ เพราะความผาสุก
ความเจริญของคนทีอ่ ยรู วมกันเปนคณะ นับตัง้ แตครอบครัวไปจนถึงประเทศชาตินนั้ ขึน้ อยกู บั
ผนู ำหรือผบู ริหารเปนสำคัญ ผบู ริหารคือใคร ผนู ำคือใคร มีหนาทีอ่ ยางไร คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ของผบู ริหารเปนอยางไร และวิธบี ริหารงานทีด่ ที ที่ ำใหไดทงั้ น้ำใจคนและผลของงาน ผบู ริหาร
ควรจะมีคณ
ุ ธรรมอะไรเปนหลักยึดเหนีย่ ว เปนเข็มทิศนำทางในการบริหารงาน ผบู ริหารคือ ผู
ที่ทำใหคนอื่นทำงานตามที่ผูบริหารตองการ
ผนู ำคือ ผทู ที่ ำใหคนอืน่ ตองการทำงานตามทีผ่ นู ำตองการ
ดังนัน้ ผบู ริหารจะตองมีภาวะผนู ำ คือ มีความสามารถในการจูงใจ ใหคนเกิดความตอง
การอยากปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของผบู ริหาร บุคคลทีจ่ ะเปนผบู ริหารทีด่ ี จะตองมีคณ
ุ สมบัตสิ ำคัญ ๒
ประการคือ อัตตหิตสมบัติ หมายถึง ความเพียบพรอมดวยคุณสมบัตสิ ว นตัวทีเ่ หมาะสมกับการ
เปนผนู ำและปรหิตสมบัติ หมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สวนรวมและองคการของ
ตน
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หนาที่ของผูบริหาร
ผบู ริหารมีหนาทีว่ างแผน จัดองคการ อำนวยการ และควบคุมทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรอืน่ ๆ ใหดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ บรรลุเปาหมายทีว่ างไว กลาวโดยสรุป
หนาทีข่ องนักบริหารมีอยู ๕ ประการ ตามอักษรภาษาอังกฤษทัง้ ๕ คือ P-O-S-D-C ดังนี้
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดนโยบายและมาตรการ อันเปนแนว
ทางปฏิบตั ิ เพือ่ บรรลุเปาหมายทีว่ างไว มีรายละเอียดทีเ่ รียกวาโครงการประกอบดวย
๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกำหนดตำแหนง สายบังคับบัญชาในองคการ
วามีตำแหนงอะไรบาง แตละตำแหนงมีอำนาจหนาทีเ่ ชนไร ใครสัง่ การใคร เปนตน
๓. การแตงตัง้ บุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตัง้ ใน
ตำแหนงทีก่ ำหนดไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน
๔. การอำนวยการ (Directing) คือ กำกับสั่งการและมอบหมาย ใหแตละฝายได
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว
๕. การควบคุม (Controlling) คือ การกำกับดูแล การติดตามดูวา แตละฝายปฏิบตั งิ าน
ไปถึงไหน มีปญ
 หาและอุปสรรคเกิดขึน้ ทีใ่ ด และสำคัญคือการปองกันไมใหยอ หยอนตอหนาที่
ละทิง้ หนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่

คุณลักษณะนักบริหารที่มีคุณธรรม
นักบริหารทีด่ คี วรมีคณ
ุ ลักษณะความเปนผนู ำทีด่ ี ซึง่ ประกอบดวยคุณสมบัตดิ งั ตอไปนี้
๑. เปนผมู บี คุ ลิกภาพทีด่ (ี Good Personality) คือเปนผมู สี ขุ ภาพกาย และสุภาพจิตทีด่ ี
๑.๑ มีสขุ ภาพทีด่ ี คือ เปนผมู สี ขุ ภาพอนามัยทีด่ ี มีทว งทากริยา รวมทัง้ การแตง
กายทีส่ ภุ าพ เรียบรอยดีงาม สะอาด และดูสงางามสมฐานะ
๑.๒ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี คือ เปนผมู อี ธั ยาศัยใจคอทีง่ าม เปนคนดี มีศลี ธรรม ไดแก
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปญญา
เปนผมู ศี รัทธา หมายถึง เปนผรู จู กั ศรัทธาบุคคล และขอปฏิบตั ทิ คี่ วรศรัทธาไมลมุ หลง
งมงายในทีต่ งั้ แหงความลมุ หลง
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เปนผมู ศี ลี คือ ผทู รี่ จู กั สำรวมระวัง ความประพฤติปฏิบตั ิ ทางกาย และวาจาให เรียบ
รอยดีงาม ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผอู นื่
เปนผมู สี ตุ ะ คือ ผไู ดเรียนรทู างวิชาการ และไดศกึ ษาคนควาในวิชาชีพดี
เปนผมู จี าคะ คือ เปนผมู จี ติ ใจกวางขวาง ไมคบั แคบ รจู กั เสียสละ
เปนผมู วี ริ ยิ ะ คือ ผขู ยันหมัน่ เพียร ในการประกอบกิจการงานงานอาชีพ และ/หรือใน
หนาที่รับผิดชอบ
เปนผมู สี ติ คือ ผรู จู กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ รจู กั คิดไตรตรองใหรอบคอบ กอนคิด พูด ทำ
เปนผมู สี มาธิ คือ ผมู จี ติ ใจตัง้ มัน่ ขมกิเลสนิวรณ
เปนผมู ปี ญ
 ญา คือ ผทู รี่ อบรกู องสังขาร ผรู อบรสู ภาวธรรมทีป่ ระกอบดวยปจจัยปรุง
แตง(สังขาร) และทีไ่ มประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (วิสงั ขาร คือพระนิพพาน) ผรู แู จงพระอริยสัจ
๔ รวมเปน ผมู ปี ญ
 ญาอันเห็นชอบรอบรทู างเจริญ ทางเสือ่ ม แหงชีวติ ตามทีเ่ ปนจริง
๒. เปนผมู กี ลั ยาณมิตตธรรม คือ ผมู คี ณ
ุ ธรรมของมิตรทีด่ ี ๗ ประการ คือ
๒.๑ เปนผนู า รัก (ปโย) คือ เปนผมู จี ติ ใจประกอบดวยเมตากรุณาพรหมวิหาร
๒.๒ เปนผนู า เคารพบูชา (ครุ) คือเปนผทู สี่ ามารถเอาเปนทีพ่ งึ่ อาศัย เปนทีพ่ งึ่ ทางใจ
๒.๓ เปนผนู า นับถือ นาเจริญใจ (ภาวนีโย) ดวยวา เปนผไู ดฝก ฝนอบรมตนมาดีแลว
ควรแกการยอมรับและยกยองนับถือ เอาเปนเยีย่ งอยางได
๒.๔ เปนผรู จู กั พูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา) รจู กั ชีแ้ จง แนะนำ ใหผอู นื่
เขาใจดี แจมแจง เปนทีป่ รึกษาทีด่ ี
๒.๕ เปนผอู ดทนตอถอยคำทีล่ ว งเกิน วิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ
ขอใหคำแนะนำตางๆ ได (วจนักขโม)
๒.๖ สามารถแถลงชีแ้ จงเรือ่ งทีล่ กึ ซึง้ หรือเรือ่ งยงุ ยากซับซอนใหเขาใจอยางถูกตอง
และตรงประเด็นได (คัมภีรญ
ั จะ กะถัง กัตตา)
๒.๗ ไมชกั นำในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไมชกั จูงไปในทางเสือ่ ม(อบายมุข)
หรือไปในทางทีเ่ หลวไหล ไรสาระ หรือทีเ่ ปนโทษ เปนความทุกข เดือดรอน
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คุณลักษณะของนักบริหารดานการจัดการ
ผบู ริหารจะทำหนาทีส่ ำเร็จลุลว งไปดวยดี ตองมีคณ
ุ ลักษณะ ๓ ประการ ดังทีพ่ ระพุทธเจา
ตรัสไวในทุตยิ ปาปณิกสูตรดังนี้
๑. จักขุมา มีปญ
 ญามองการณไกล หรือมีวสิ ยั ทัศนกวางไกล ตรงกับภาษาอังกฤษวา
Conceptual Skill
๒. วิธโู ร หมายถึง จัดธุระการงานไดดี มีความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน ตรงกับภาษาอังกฤษ
วา Technical Skill
๓. นิสสยสัมปนโน หมายถึง พึง่ พาอาศัยได มีมนุษยสมั พันธดี มีเครดิตดี สามารถผูก
ใจคนไวได ตรงกับภาษาอังกฤษวา Human Relation Skill

หลักธรรมที่สงเสริมการทำงานของนักบริหาร
ในการบริหารงานนักบริหาร นอกจากจะมีความรเู รือ่ งของการบริหารจัดการแลว สิง่
ทีส่ ง เสริมสนับสนุนใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคคอื ใชหลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา ซึง่ จะขอนำมาเสนอเปนตัวอยาง ดังนี้
หลักธรรมในการครองงาน
การบริหารทุกชนิดจะสำเร็จลุลว งไปไดดว ยดีเพียงไรนัน้ นอกจากการมีอปุ กรณ และองค
ประกอบครบถวนแลว จะตองมีอทิ ธิบาทธรรมคือธรรมะทีช่ กั นำสคู วามสำเร็จ ๔ ประการ (อภิ.วิ
ภงฺค ๓๕/๙๒) ไดแก
๑. ฉันทะ ความรักงาน คือ จะตองเปนผรู กั งานทีต่ นมีหนาทีร่ บั ผิดชอบอยู และทัง้ จะตอง
เอาใจใสกระตือรือรนในการเรียนรงู าน และเพิม่ พูนวิชาความรคู วามสามารถในการทำกิจการงาน
และมงุ มัน่ ทีจ่ ะทำงานในหนาทีร่ บั ผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนใหสำเร็จเรียบรอยอยเู สมอ
๒. วิรยิ ะ ความเพียร คือ จะตองเปนผมู คี วามขยันหมัน่ เพียร ประกอบดวยความอด
ทนไมยอ ทอตอความยากลำบากในการประกอบกิจการงานในหนาทีห่ รือในอาชีพของตน จึงจะถึง
ความสำเร็จและความเจริญกาวหนาได
๓. จิตตะ ความเปนผมู ใี จจดจออยกู บั การงาน ผทู ที่ ำงานไดสำเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพ
นัน้ จะตองเปนผเู อาใจใสตอ กิจการงานทีท่ ำ และมงุ กระทำงานอยางตอเนือ่ งจนกวาจะสำเร็จ
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ไมทอดทิง้ หรือวางธุระเสียกลางคัน ไมเปนคนจับจด หรือทำงานแบบทำๆ หยุดๆ หัวหนาหนวย
งานหรือผบู ริหารจะตองคอยดูแลเอาใจใส “ติดตามผลงาน หรือ ตรวจงาน” หนวยงานตางๆ
ภายในองคการของตน เพือ่ ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัย ตัดสินใจ และสัง่ การใหกจิ การงาน
ทุกหนวยดำเนินตามนโยบายและแผนงาน ใหถงึ ความสำเร็จตามวัตถุประสงคทกี่ ำหนดไว
๔. วิมงั สา ความเปนผรู จู กั พิจารณาเหตุสงั เกตผลในการปฏิบตั งิ านของตนเองและของ
ผูนอยหรือของผูอยูใตบังคับบัญชาวาดำเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวหรือไม ได
ผลสำเร็จหรือมีความคืบหนาไปตามวัตถุประสงคทกี่ ำหนดไวหรือไมเพียงไร มีอปุ สรรคหรือปญหา
ทีค่ วรไดรบั การปรับปรุงแกไขวิธกี ารทำงาน หรือวิธกี ารบริหารกิจการงานนัน้ ใหสำเร็จตามวัตถุ
ประสงคไดอยางไรขัน้ ตอนนีเ้ ปนการนำขอมูลจากทีไ่ ดตดิ ตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนัน้
แหละมาวิเคราะหวิจัย ใหทราบเหตุผลของปญหาหรืออุปสรรคขอขัดของในการทำงาน แลว
พิจารณาแกไขปญหาเหลานัน้ และปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารทำงานใหดำเนินไปสคู วามสำเร็จ ให
ถึงความเจริญกาวหนายิง่ ๆ ขึน้ ไปได
อนึง่ อิทธิบาทธรรม ขอ “วิมงั สา” คือความเปนผรู จู กั พิจารณาเหตุสงั เกตผลในการทำงาน
ใหไดผลดีนี้ กลาวโดยความหมายอยางกวาง จะเห็นมีขอ ปฏิบตั ทิ จี่ ะชวยใหการปฏิบตั งิ านในหนาที่
รับผิดชอบ หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ใหไดผลดีและมีความเจริญมัน่ คงยิง่ กวาขออืน่ ๆ อีก
ทีใ่ นวงวิชาการบริหาร ไดศกึ ษาวิจยั เห็นผลดีมาแลว ไดแก
๑. เปนผมู คี วามคิดริเริม่ (Initiatives) ดวยความคิดสรางสรรค (Creative) โครงการ
ใหมๆ ที่ เปนประโยชนสขุ แกหมคู ณะ สังคม และประเทศชาติ และวิธกี ารทำงานใหมๆ ใหการ
ปกครอง การบริหาร กิจการงานไดบงั เกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้
๒. มีความคิดพัฒนา (Development) คือ เปนนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขสิง่ ทีล่ า หลัง
หรือขอบกพรองในการทำงานใหดขี นึ้ อยเู สมอ
๓. เปนผมู สี ำนึกในภาระหนาทีค่ วามรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง คือ
มี สำนึกในความรับผิดชอบตอตนเอง โดยการศึกษาหาความรู เพิม่ พูนศักยภาพ และ สำนึกใน
การสราง ฐานะของตน และมีสำนึกในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอสวนรวม คือตอครอบครัว ตอ
องคการและหมคู ณะ ทีต่ นรับผิดชอบอยู และตอสังคมประเทศชาติ ใหเจริญสันติสขุ และมัน่ คง
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๔. มีความมัน่ ใจตนเอง (Self Confidence) สูง นีห้ มายถึง มีความมัน่ ใจโดยธรรม คือ
มีความมัน่ ใจในความรู ความสามารถ สติปญ
 ญาและวิสยั ทัศน และทัง้ คุณธรรม คือ ความเปนผู
มีศลี มีธรรม อันตนไดศกึ ษาอบรมมาดีแลว มิใชมคี วามมัน่ ใจอยางผิดๆ ลอยๆ อยางหลงตัว
หลงตน ทัง้ ๆ ทีแ่ ทจริงตนเองหาไดมคี ณ
ุ สมบัตแิ ละคุณธรรมดีสมจริงไม และจักตองรจู กั แสดง
ความมัน่ ใจ ในเวลาคิด พูด ทำ ใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานที่ และประชุมชน ดวย
หลักธรรมในการครองคน
ผบู ริหารคือ ผทู ที่ ำงานใหสำเร็จโดยอาศัยบุคคลอืน่ หมายถึงวาผบู ริหารตองทำงานกับ
คนรักมากมาย ทั้งผูที่รูจักกันมากอนและไมรูจัก จึงตองมีหลักการในการครองคน
ประกอบดวยหลักธรรมดังตอไปนี้
๑. รจู กั หลักปฏิบตั ติ อ กันดวยดี ระหวางผบู งั คับบัญชากับลูกนอง หรือผอู ยใู ตบงั คับ
บัญชาตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ชือ่ “เหฏฐิมทิศ” มีเนือ้ ความวา
“เหฏฐิมทิศ” คือ ทิศเบือ้ งต่ำ เจานาย หรือผบู งั คับบัญชา พึงบำรุงบาว คือ ผใู ตบงั คับ
บัญชา ดวยสถาน ๕ ๑ คือ
๑.๑ ดวยการจัดงานใหตามกำลัง กลาวคือ มอบหมายหนาทีก่ ารงานใหตามกำลัง
ความรู สติปญ
 ญา ความสามารถ (Put the right man on the right job – รจู กั ใชคนใหถกู กับ
งาน)
๑.๒ ดวยการใหอาหารและบำเหน็จรางวัล กลาวคือ เมือ่ ทำดี ก็รจู กั ยกยองชมเชย
หรือสนับสนุน อุดหนุน ใหไดรบั บำเหน็จรางวัล เลือ่ นยศ เลือ่ นตำแหนงตามสมควรแกฐานะ เมือ่
ทำไมดี ก็ใหคำตักเตือน แนะนำ สัง่ สอน ใหพฒ
ั นาสมรรถภาพใหดขี นึ้ ถาไมยอมแกไขพัฒนา
ตนใหดขี นึ้ ก็ตอ งตำหนิ และมีโทษตามกฎเกณฑ โดยชอบธรรม
๑.๓ ดวยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข กลาวคือ ตองรจู กั ดูแลสารทุกข สุกดิบ
ของผอู ยใู ตบงั คับบัญชา ไมเปนผแู ลงน้ำใจ คือไมปฏิบตั กิ บั ลูกนอง หรือผอู ยใู ตบงั คับบัญชา
๑.๔ ดวยแจกของมีรสดีแปลกๆ ใหกนิ หมายความวา ใหรจู กั มีน้ำใจแบงปนของกิน
ของใชดๆี ใหลกู นอง
๑

ดูประกอบใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕.
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๑.๕ ดวยปลอยในสมัย คือ รจู กั ใหลกู นอง หรือผอู ยใู ตบงั คับบัญชาไดลาพักผอน
บางสวนบาว หรือลูกนองผอู ยใู ตบงั คับบัญชา
๒. เปนผมู มี นุษยสมั พันธ (Human Relation) ทีด่ ดี ว ยคุณธรรม คือพรหมวิหารธรรม
และสังคหวัตถุ เปนตน ผบู ริหาร คือ ผทู ที่ ำงานโดยใชคนอืน่ ดังนัน้ ธรรมะทีเ่ หมาะสมสำหรับผู
บริหาร คือ พรหมวิหาร ๔ ซึง่ หมายถึง ธรรมของพรหม หรือ ธรรมของทานผเู ปนใหญ เปน
หลักธรรมทีจ่ ะชวยใหผบู ริหารหรือผบู งั คับบัญชา สามารถปกครองดูแลผใู ตบงั คับบัญชาหรือ ลูก
นองใหมคี วามสุข และมีขวัญกำลังใจทีจ่ ะทำงานใหมปี ระสิทธิภาพไดมากทีส่ ดุ โดยหลักธรรมใน
พรหมวิหาร ๔ ๒ ประกอบดวย
๑. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักทีม่ งุ เพือ่ ปรารถนาดี ปรารถนาใหผอู นื่ เปนสุข ผู
บริหารควรมีความรัก ความปรารถนาตอผใู ตบงั คับบัญชาดวยการใหคำแนะนำ สัง่ สอน หรือ
อบรมทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการทำงานและความประพฤติทเี่ หมาะสมและดีงาม รวมถึงการ
ใชผใู ตบงั คับบัญชาใหเหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด
๒. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาใหผอู นื่ พนทุกข ผบู ริหาร
ควรมีความกรุณาตอผใู ตบงั คับบัญชาดวยการใหความชวยเหลือ แบงปนน้ำใจ หรือ สงเคราะห
ทัง้ ทางดานวัตถุ กำลังกายและกำลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชนเกือ้ กูล
ตางๆ ใหเหมาะสมกับความเปนอยขู องผใู ตบงั คับบัญชา
๓. มุทติ า : ความยินดีเมือ่ ผอู นื่ ไดดี หมายถึง ความปรารถนาใหผอู นื่ มีความสุขความ
เจริญกาวหนายิง่ ๆขึน้ ไมมใี จอิจฉาริษยา ผบู ริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมือ่
ผใู ตบงั คับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญกาวหนาในชีวติ การงานและ
ชีวติ ครอบครัว รวมถึงการเชิดชูดว ยรางวัลและแบงปนดวยน้ำใจ
๔. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเปนกลาง ผบู ริหารควรมีความ
ปรารถนาดีตอ ผใู ตบงั คับบัญชาดวยการชวยเหลือใหพน ทุกข/มีความสุขในลักษณะทีถ่ กู ตองตาม
ทำนองคลองธรรม ดวยความยุตธิ รรม ไมลำเอียงหรือ อคติตอ ผใู ดผหู นึง่ เพราะ รัก ไมชอบ
(เกลียด) เขลาและกลัว
๒

ดูเทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๔๒/๔๒๖.
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“งาน” ทุกอยางไมสามารถทำสำเร็จดวยตนเพียงคนเดียว ตองอาศัยความรวมมือรวม
ใจซึง่ กันและกัน คุณธรรมทีเ่ หมาะสมสำหรับการทำงานรวมกัน คือ สังคมวัตถุ ๔ ซึง่ หมายถึง
หลักธรรมทีเ่ ปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วน้ำใจของผอู นื่ ผูกไมตรี และเอือ้ เฟอ เกือ้ กูล โดยหลักธรรมใน
สังคหวัตถุ ๔ ๓ ประกอบดวย
๑. ทาน : เกือ้ กูลกันดวยการให หมายถึง การให การเสียสละ หรือ การเอือ้ เฟอ
แบงปนของๆตนเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว
ดังนัน้ การทำงานจะตองชวยเหลือกันแบงปน ไมเห็นแกตวั รวมถึง การมีน้ำใจทีด่ ตี อ กัน
๒. ปยวาจา : ใชวาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาดวยถอยคำทีไ่ พเราะออน
หวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพดู หยาบคาย กาวราว พูดในสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ดังนั้น การทำงานรวมกันจะตองพูด หรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ ๔
ประการ คือ
๑. เวนจากการพูดเท็จ
๒. เวนจากการพูดสอเสียด
๓. เวนจากการพูดคำหยาบ และ
๔. เวนจากการพูดเพอเจอ และทีส่ ำคัญอยางยิง่ คือ จะตองพูดหรือ เจรจากัน
ดัวยไมตรีและความปรารถนาดีตอ กัน
๓. อัตถจริยา : รวมสรางสรรคอดุ มการณ หมายถึง การสงเคราะหทกุ ชนิดหรือ
การปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ผอู นื่ ดังนัน้ การทำงานรวมกันจะตองชวยเหลือกันดวยกำลัง
งาน(กาย)กำลังความคิด และกำลังทรัพย
๔. สมานัตตตา :รวมทุกขรว มสุขในทุกคราว หมายถึง การเปนผมู คี วามสม่ำเสมอ
หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย ดังนัน้ การทำงานรวมกันจะตองถึงคติวา ”มีทกุ ขรว ม
ทุกข มีสขุ รวมเสพ” และผทู ำงานรวมกันทุกคนจะตองไมถอื ตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอ
ตนเสมอปลาย ทำตนใหเปนทีน่ า รัก นาเคารพนับถือ และนาใหความรวมมือชวยเหลือ รวมถึง
การทำตนใหคงเสนคงวา มีความมัน่ คงในอารมณ(Maturity) หรือการมี EQ ทีด่ ี
๓

องฺ. จตุถกฺ . (ไทย) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓.
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คุณธรรม ๔ ประการนี้ เปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจของผอู นื่ ไวได และยังความสมัครสมาน
สามัคคี ใหเกิดขึน้ ระหวางกันและกันดวย หรือจะเรียกวา เปน “หลักธรรมมหาเสนห” ก็ได
หลักธรรมที่ทำใหเสียความเที่ยงธรรม
อคติ หมายความวา การกระทำอันทำใหเสียความเทีย่ งธรรม มี ๔ ประการ
๑. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรักใคร
๒. โทสาคติ ลำเอียงเพราะโกรธ
๓. โมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว
อคติ ๔ นี้ ผบู ริหาร/ผใู หญ ไมควรประพฤติเพราะเปนทางแหงความเสือ่ ม

หลักธรรมในการครองตน

บุคคลผทู ำหนาทีเ่ ปนนักบริหารหรือผนู ำองคการจำตองมีความรภู ายในตัวเอง เพือ่ เปน
หลักการ หลักคิดในการบริหารดังจะกลาวเปนตัวอยางดังนี้
สัปปุรสิ ธรรม ๔ คือ คุณธรรมของสัตบุรษุ คือคนดีมศี ลี ธรรม มี ๗ ประการ คือ
๑. ธัมมัญุตา (การรจู กั เหตุ) คือ การรจู กั วิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความ
เปนไปของชีวติ หรือรจู กั หลักความจริง จะคิด จะทำอะไรก็มหี ลัก รวู า เมือ่ กระทำสิง่ นีจ้ ะไดผล
ตอบแทนเปนความสุข แตถา กระทำอีกอยางหนึง่ จะไดผลเปนความทุกข เชน ถาหมัน่ ขยันศึกษา
เลาเรียนก็จะไดรบั ความความรคู วามเขาใจวิชาการตางๆ เมือ่ ถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได
คะแนนดี เปนตน
 หาอันใดเกิดขึน้
๒. อัตถัญุตา (การรจู กั เหตุ) หมายถึง เมือ่ มีเหตุกย็ อ มมีผล เมือ่ มีปญ
เราจะตองใชหลักเหตุผลมาพิจารณาปญหาเหลานัน้ เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรจู กั เปรียบ
เทียบเหตุและผล จะทำใหเราเปนคนใจกวางยอมรับฟงเหตุผลของผอู นื่
๓. อัตตัญุตา (การรจู กั ตน) ความเปนผรู จู กั ตน คือรจู กั ตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ
วัย ความรู ความสามารถ และคุณธรรมอืน่ ๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปญญา เปนตน แลว
๔

องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓.
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ประพฤติตนใหเหมาะสมแกภาวะของตน และเมือ่ รวู า บกพรองในเรือ่ งใด ก็ปรับปรุงแกไขให
ดีขนึ้
๔. มัตตัญุตา (การรจู กั ประมาณ) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรการ
รจู กั ประมาณ คือการรจกั ทำทุกสิง่ ทุกอยางหรือดำเนินชีวติ ใหอยใู นสภาพทีเ่ หมาะสม เปนตน การ
รจู กั ประมาณนีเ้ ปนทางสายกลางทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนใหบคุ คลตางๆ ไดประพฤติปฏิบตั กิ นั มา
๕. กาลัญุตา (การรจู กั กาล) หมายถึง การรจู กั เวลาทีเ่ หมาะสมในการทำกิจกรรมตางๆ
และรจู กั ปฏิบตั ติ นใหถกู กับกาลเทศะ กลาวคือ รวู า ในเวลาเชนไรควรจะทำอะไร การรจู กั กาล
เวลาจะทำใหไมดำรงตนอยใู นความประมาณ ไมทำใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
๖. ปริสัญุตา (การรูจักชุมชน) คือ การรูจักหมูคณะหรือกลุมชนวาดีหรือไมดีควร
คบหาสมาคม ควรเขาไปอยเู ปนพวกหรือไม เมือ่ อยใู นชุมชนหรือทีป่ ระชุมนัน้ ๆ ควรวางตัวอยาง
ไรควรทำอะไร ควรพูดอยางไร เชน เมือ่ เขาหาผใู หญควรแสดงอาการนอบนอมมีสมั มาคารวะ
เมือ่ เขาวัดควรสำรวม กาย วาจา ใจ ไมแสดงอาการตลกคึกคะนอง เปนตน ความเปนผรู จู กั
บริษทั คือรจู กั ชุมชนและสังคม รกู ริยาทีจ่ ะพึงประพฤติ แลวประพฤติตนใหเหมาสมตอชุมชนและ
สังคมนัน้ ๆ
๗. ปุคคโลปรปรัญุตา (การรจู กั บุคคล) ไดแก การรจู กั ประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาด
หรือโง เปนคนพาล
หลักธรรมที่ทำใหคนมานิยมรักใครนับถือ
บารมี ๖ นับวาเปนหลักธรรมทีเ่ หมาะมาก สำหรับนักบริหารจะพึงยึดถือปฎิบตั ิ มีอยู
๖ ประการคือ
๑. ทาน การใหเปนสิง่ ทีค่ วรให
๒. ศีล การประพฤติในทางทีช่ อบ
๓. ขันติ ความอดทนอดกลัน้
๔. วิรยิ ะ ความขยันหมัน่ เพียร
๕. ฌาน การเพงพิจารณาใหเห็นของจริง
๖. ปรัชญา ความมีปญ
 ญารอบรู
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หลักธรรมทีท่ ำใหงาม
ขันติและโสรัจจะ ธรรมะ ๒ ประการนี้ เปนเครือ่ งสงเสริมบุคลิกลักษณะทำใหเปนคนมี
เหตุผล หนักแนน มัน่ คง สุภาพเรียบรอย นานับถือ ผมู คี ณ
ุ ธรรม คือ ขันติและโสรัจจะ ประจำ
ใจยอมเปนคนทีม่ นี ้ำใจงาม น้ำใจดี มีกริ ยิ าวาจาสุภาพ สงบเสงีย่ ม ไมกอ การทะเลาะวิวาทกับ
ใครๆ ยอมเปนคนทีน่ า รักนานับถือ จึงเปนธรรมทีส่ ง เสริมคนใหมคี วามอดทน
ขันติ ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไวได ในเมือ่ ถูกกระทบดวยสิง่ อัน
ไมพงึ ปรารถนา ขันติมี ๒ ประเภท๕ คือ
๑. ขันติ ความอดทนตอการดำเนินชีวติ ทัว่ ๆไป เชน อดทนตอความหิว ความกระหาย
ความเหนือ่ ย ความหนาว ความรอน ความเจ็บปวย ความโกรธ ฯลฯ สรุปไดเปน ๓ ประเด็น คือ
๑.๑ อดทนตอความลำบากตรากตรำ ในการทำงานทำการโดยสุจริตไมวา จะคาขาย
หรือทำเกษตรกรรม ยอมมีความลำบาก ไมสบายเหมือนการหากินทุจริต ผมู สี มั มาชีพจึงตองมี
ความอดทน ไมแสดงอาการของความขลาดไมสงู าน ไมสคู วามลำบากตรากตรำ
๑.๒ อดทนตอทุกขเวทนา คือเมือ่ เจ็บปวยก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๑.๓ อดทนตออำนาจกิเลส คือเมือ่ เกิดกิเลสใดๆ ไดแก ความโลภ คือ อยากไดไมมี
สิน้ สุด ความโกรธหรือความหลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ตอ งมีขนั ติ อดทนและเพียรพยายาม
กำจัดกิเลสนัน้ ออกไปเสียจากตน
๒. อธิวาสนขันติ ความอดทนตอการลวงเกินของคนอืน่ เฉพาะอยางยิง่ คนทีต่ ่ำกวาเรา
กลาวคือ อดทนตอความเจ็บใจ คือ ทนตอความกระทบกระแทกแดกดันของคนอืน่ ความ
จริงแลว ความอดทนเปนลักษณะความเขมแข็งของจิตใจ การพยายามทำความดีและถอนตัวออก
จากความชัว่ คืออดทนตอฝายทีไ่ มดี เพือ่ ยืนหยัดอยใู นทางทีด่ ใี หได มิไดหมายความวา ใครตกอยู
ในสภาพเชนไร แลวก็จะทนอยใู นสภาพเดิมนัน้ เสมอไป
ความอดทน (ขันติ) เปนหลักธรรมทีจ่ ำเปนสำหรับคราวทีต่ อ งเผชิญกับเหตุการณตา งๆ
ทีจ่ ะทำใหจติ ใจเราหันเหไปจากทางทีด่ ี ดังนัน้ จึงควรบำเพ็ญขันติใน ๔ สถาน คือ
๕

ไสว มาลาทอง, คมู อื การศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หนา ๒๒-๒๘.
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๑. อดทนตอความลำบาก หมายความวา คนทำงานมากๆ แลวไดรบั ความเหน็ดเหนือ่ ย
หิวกระหาย หรือถูกแดด ลม ฝน กระทบเกินสบาย คนทีไ่ มมขี นั ติเมือ่ เผชิญกับความลำบาก
ตรากตรำ มักจะทอดทิง้ การงานเสีย เปนคนมือเทาบาง ทำอะไรทิง้ ๆ ขวางๆ แตผมู ขี นั ติ ยอมอด
ทนตอสิง่ เหลานี้ กัดฟนทนทำงานของตนใหสำเร็จ
๒. อดทนตอทุกขเวทนา คือ การรับรอู ารมณวา เปนทุกข ซึง่ เกิดมาจากการเจ็บไขได
ปวย ไมสบายดวยโรคภัยนานัปการทีเ่ กิดขึน้ กับรางกายตน คนทีข่ าดขันติ เมือ่ ถึงคราวเจ็บไข
ไดปว ย ไมสบายขึน้ มา มักจะแสดงมารยาทอันไมสมควรออกมาใหปรากฏ
๓. อดทนตอความเจ็บใจ เปนขันติประเภทอธิวาสนขันติ คืออดทนตอการลวงเกินของ
คนอืน่ เฉพาะอยางยิง่ คนทีต่ ่ำกวาเรา เมือ่ ถูกผอู นื่ กระทำการลวงเกินใหเปนทีข่ ดั ใจ
๔. อดทนตออำนาจกิเลส หมายความวาอดทนตออารมณขา งฝายเพลิดเพลินอันเปนไป
ตามอำนาจกิเลสพาไป การอดทนตออำนาจกิเลสนี้
กลาวโดยสรุปก็คอื การอดทนตออำนาจความอยากนัน่ เอง บุคคล ผมู ขี นั ติจะไดรบั คุณ
ประโยชน หลายประการ คือ ทำงานไดผลดี บำเพ็ญตนเปนหลักแหงบริวารชน ไมมกี ารทะเลาะ
วิวาทบาดหมาง ไมทำผิดเพราะเห็นแกความอยาก ถาบุคคลขาดขันติแลว ก็จะประสบโทษหลาย
ประการ คือ ทำงานคัง่ คาง จับจด เสียความไววางใจของผอู นื่ เต็มไปดวยศัตรู หรืออาจกลาย
เปนอาชญากร เปนตน
โสรัจจะ ความสงบเสงีย่ ม คือ เมือ่ มีความอดทนแลว ก็ตอ งพยายามสงบใจ ทำใจให
เย็น
ลงดวยอุบายอันชอบ เมือ่ ใจสงบแลว กิรยิ าวาจาทีแ่ สดงออกมาก็จะสงบเสงีย่ มเหมือน
ไมมอี ะไรเกิดขึน้ เมือ่ เปนเชนนีค้ วามงามทุกสวนของตนทีเ่ คยมีอยกู จ็ ะไมเสือ่ ม จะคงงามอยแู ละ
คงชนะใจของคนอืน่ ไดเปนอยางดี ดังคำกลอนสุภาษิตทีว่ า
คนจะงามงามทีใ่ จใชใบหนา
คนจะสวยสวยจรรยาใชตาหวาน
คนจะรวยรวยศีลทานใชบา นโต
คนจะแกแกความรใู ชอยนู าน
ธรรมะ ความมีขนั ติ และ โสรัจจะ นี้ นับวาเปนหลักธรรมสำคัญทีจ่ ะเปนแนวทางใน
การดำรงชีวติ ประจำวันของทุกคน ความอดทนและความสงบเสงีย่ มหากมีประจำอยใู นจิตใจของ
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ผใู ด ผนู นั้ ยอมจะเปนคนทีม่ คี วามสุขมีจติ ใจหนักแนน ยอมจะเปนทีน่ ยิ มยกยองนับถือของคนทัว่
ไป เพราะธรรมะ ๒ ประการนีจ้ ะทำใหผปู ฏิบตั เิ ปนคนงดงามทัง้ กาย วาจา และจิตใจ จะประกอบ
กิจการสิ่งใด ยอมสามารถประสบผลสำเร็จไดสมความมุงมาดปรารถนา และสามารถเอา
ชนะอุปสรรคตางๆไปไดดว ยจิตใจทีม่ นั่ คง ยอมชนะความรายไดดว ยดี
หลักธรรมสำหรับความกาวหนา
นักบริหารในตำแหนงตาง ๆ ยอมหวังความเจริญกาวหนาไดรับการเลื่อนชั้นเลื่อน
ตำแหนงสูงขึน้ พระพุทธองคทรงตรัสธรรมเครือ่ งเจริญยศ (ความกาวหนา) ไว ๗ ประการ คือ
๑. อุฎฐานะ หมัน่ ขยัน
๒. สติ มีความเฉลียว
๓. สุจกิ มั มะ การงานสะอาด
๔. สัญญตะ ระวังดี
๕. นิสมั มการี ใครครวญพิจารณาแลวจึงทำ
๖. ธัมมชีวี เลีย้ งชีพโดยธรรม
๗. อัปปมาทะ ไมประมาท

หลักไตรสิกขา
นักบริหารที่ดีควรมีหลักธรรมสำหรับพัฒนาตนที่เรียกวา ไตรสิกขา เพื่อเสริมสราง
คุณธรรม ทีไ่ ดแก
๑. ศีล คือ การสำรวมระวัง ความประพฤติปฏิบตั ิ ทางกาย และทางวาจา ใหเรียบรอย
ดีงามไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผอู นื่
๒. สมาธิ คือการรักษาใจใหผอ งใสปราศจากกิเลสนิวรณ แลวใหตงั้ มัน่ อยใู นอารมณเดียว
๓. ปญญา คือ การรอบรกู องสังขาร รอบรสู ภาวธรรมทีป่ ระกอบดวยปจจัยปรุงแตง
(สังขาร) และทีไ่ มประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (สังขาร คือพระนิพาน) และรแู จงเห็นแจงพระ
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การสรางความสำเร็จและความเจริญกาวหนาในการดำรงชีวิต
ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมสำหรับผคู รองเรือน หรือหลักการครอง ชีวติ ของคฤหัสถ
มี ๔ ประการ ไดแก
๑. สัจจะ มีความซื่อสัตย ซื่อตรงและมีความจริงใจตอตนเองและตอหนาที่การงาน
แสดงออกได ๕ วิธคี อื
๑.๑ ความจริงใจหรือสัจจะตอตนเอง หมายถึง การซือ่ สัตยตอ ตนเอง มีศลี ธรรม
ประจำใจ มีความละอายใจ เกรงกลัวตอการกระทำความชัว่ แตมคี วามมงุ มัน่ ทีจ่ ะทำความดี
บุคคลถาขาดสัจจะตอตนเองแลวยอมจะโกหกคดโกงหรือหลอกลวงผอู นื่ ไดโดยงาย
๑.๒ ความจริงใจตอบุคคลอืน่ หมายถึง มีความซือ่ ตรงจริงใจประพฤติดี ปฏิบตั ดิ ี
อยางตรงไปตรงมาตอบุคคลอืน่ ทีเ่ ราเกีย่ วของดวย เชน บิดามารดา ผมู พี ระคุณ ครูอาจารย เพือ่ น
ความจริงใจเหลานีแ้ สดงออกดวยการไมคดโกง เบียดบังผลประโยชนของผอู นื่ ไมกลับกลอกเหลว
ไหล คือเมือ่ อยตู อ หนาเราพูดดวยดี แตพอลับหลังกลับนินทาใหรา ย
๑.๓ ความจริงใจตอหนาทีก่ ารงาน หมายถึง การปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานดวยความ
รับผิดชอบทำงานของตนดวยความซือ่ สัตย ไมแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง หรือ
ผิดทำนองคลองธรรม ตัง้ ใจทำงานใหสำเร็จดวยความระมักระวัง ไมเลินเลอ ไมผดั วันประกัน
พรงุ มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนใหสำเร็จลุลว งและเกิดผลดี
๑.๔ ความจริงใจหรือมีสจั จะวาจา หมายถึง การรักษาคำพูด คำมัน่ สัญญา เมือ่ รับ
ปากวาจะทำอะไรแลวจะพยายามกระทำตามทีร่ บั ปากไวใหได ปากกับใจตรงกัน ไมพดู ปดหรือ
กลาวรายผอู นื่
๑.๕ ความจริงใจตอประเทศชาติ หมายถึง การเคารพยึดมัน่ ในกฎระเบียบบังคับของ
ชาติ มีความจงรักภักดีตอ ชาติ คอยปองกันภัยทีจ่ ะมีตอ ประเทศ และไมกระทำการใดๆ อันจะเปน
การบอนทำลายหรือทำใหประเทศชาติตอ งเสือ่ มเสียชือ่ เสียง
๒. ทมะ หมายถึง การฝกฝนตนเองและขมใจตนเองทางดานตางๆ แบงไดดงั นี้ ๖
๖
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๒.๑ การฝกฝนตนเอง คือ รจู กั ฝกนิสยั ใหรจู กั การแกไขขอบกพรอง เพือ่ ปรับปรุง
ตนเองใหเจริญกาวหนาหรือฝกตนเองใหสำนึกอยใู นเหตุผลและคุณธรรม เชน ถานักเรียนรตู วั
วาเรียนไมเกงก็ตอ งขยันอานหนังสือ หรือหากนักเรียนชอบคบเพือ่ นทีม่ นี สิ ยั และประพฤติไมดกี ็
ควรแยกออกมา เปนตน การทีเ่ รารวู า ตนเองมีขอ บกพรองอะไรแลวหาทางแกไข หรือพยายาม
ฝกตนเองใหกระทำความดี ยอมจะชวยใหประสบความสำเร็จในชีวติ
๒.๒ การขมใจตนเอง คือ การยับยัง้ ใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยกู บั อบายมุข ฟงุ ซาน
ทะยานอยากกับสิง่ ทีไ่ มชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม รวมทัง้ รจู กั ควบคุมอารมณไมใหโกรธงาย
หรือเกลียดงาย เชน ถาเพือ่ นาชวนใหไปขโมยทรัพยของผอู นื่ ถึงแมจะมีความจำเปน แตเห็นวา
การกระทำนีไ้ มถกู ตอง ผิดทัง้ ทางโลกและทางธรรม ก็ควรปฏิเสธ หรือถาเพือ่ นมาเดินชนโดย
ไมเจตนาก็ไมควรถือโกรธ หรือพูดๆไมสภุ าพ
๓. ขันติ หมายถึง ความอดทนตอความยากลำบากตางๆทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ผทู ี่
มีขนั ติเทากับเปนผทู มี่ จี ติ ใจเขมแข็ง มีความเพียรพยายามกระทำความดีและเอาชนะความชัว่ แนว
ปฏิบตั มิ ี ๔ ประการ คือ ๗
๓.๑ การอดทนตอความลำบาก หมายถึง การมีจติ ใจเขมแข็ง พรอมทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาที่
ใหสำเร็จตามทีต่ งั้ ใจไว โดยอดทนตอความลำบากทีเ่ กิดขึน้ จากธรรมชาติหรือความยากลำบาก
ไมทอดทิ้งงานเพราะความหนาวความรอน หรือเพราะลักษณะของงานนั้นเปนงานหนักงานที่
เหนือ่ ยยาก ตองฟนฝาอุปสรรค
๓.๒ ความอดทนตอความทุกข คือ เมือ่ เกิดความทุกขตอ งไมแสดงออกอยางนาสมเพช
เวทนาจนเกินกวาเหตุ หรืออางเอาความทุกขความเจ็บปวยมาใชเพือ่ ขออภิสทิ ธิห์ รือเพือ่ ละเวน
การปฏิบัติหนาที่ตางๆ การขาดความอดทนเชนนี้ถาเปนบอยๆจะทำใหจิตใจของเราเกิดความ
ออนแอ กลายเปนบุคคลนารำคาญ และไมสามารถจะเปนผนู ำคนอืน่ ได
๓.๓ ความอดทนตอความไมพอใจ ความเจ็บใจ หมายถึง ความอดทนทีจ่ ะไมกระทำ
การโตตอบเมือ่ ถูกดา ถูกรังแก ถูกดูหมิน่ ถูกนินทา หรือถูกผอู นื่ ยัว่ ยุ บุคคลทีข่ าดความอดทนยอม
เกิดโทสะไดงา ยและมักแกไขเหตุการณดว ยอารมณชวั่ วูบ เชน เมือ่ ถูกนินทาเกิดความเจ็บใจ ขาด
การไตรตรอง ไมมคี วามอดทนอดกลัน้ รีบไปทำรายเขาหรือตอวา ถือวาเปนการกระทำทีไ่ มถกู
๗
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ตอง ในชีวติ ประจำวันตองเผชิญกับสิง่ ทีท่ ำใหเกิดความไมพงึ พอใจ ถาหากนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
ขอนีก้ จ็ ะชวยใหนกั เรียนหลีกพนความเดือดรอนวนุ วายไปได
๓.๔ ความอดทนตออำนาจกิเลส หมายถึง อดทนตอสิง่ ตางๆทีเ่ ขามายัว่ ยวนชวน
ใหหลงไหล หมกมนุ มัวเมา คนทีส่ ามารถอดทนตอสิง่ เยายวนไดตอ งมีจติ ใจทีเ่ ขมแข็งไมยอมพาย
แพแกอำนาจ ใฝต่ำ แมวา จะมีชอ งทางใหกระทำได เชน ไดเห็นรูปสวยๆ ไดฟง เสียงทีไ่ พเราะ
ไดดมกลิน่ ทีห่ อมสดชืน่ ไดเสพรสทีพ่ งึ พอใจ ไดรบั สัมผัสทีน่ า ปรารถนาก็ไมหลงมัวเมา แตกลับ
พยายามหักหามใจตนไมยอมตกอยภู ายใตอำนาจของสิง่ เหลานัน้
๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ มีจติ ใจกวางขวาง เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ชวยเหลือเกือ้ กูล
สละความสุขสบายและผลประโยชนสว นตน ไมตระหนีเ่ ห็นแกตวั มี ๒ ประการคือ๘
๔.๑ สละวัตถุสงิ่ ของ คือสละทรัพยสนิ ของตนเพือ่ ประโยชนแกผอู นื่ หรือเพือ่ สาธารณ
ประโยชน เชน สรางโรงเรียน โรงพยาบาล บำรุงศาสนา ตลอดจนสงเคราะหชว ยเหลือผตู กทุกข
ไดยาก คนเราอยใู นสังคมตองชวยเหลือซึง่ กันและกันตามความสามารถและตามกำลังทรัพยของ
แตละคน
๔.๒ สละอารมณ หมายถึง เปนคนรจู กั ปลอยอารมณทจี่ ะใหจติ ใจเศราหมอง ขนุ
มัวและเปนขาศึกตอความสงบใจ เชน ความโกรธ ความเกลียด เปนตน เพราะการเก็บกดอารมณ
ขนุ มัวไวนนั้ ทำใหจติ ใจเศราหมอง ทัง้ ยังทำใหตวั เองเปนทุกขกายและทุกขใจดวย ดังนัน้ เราควร
สละอารมณทไี่ มดอี อกจากจิตใจของตนเอง
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น้ำใจคนและผลของงาน ผบู ริหารควรจะมีคณ
ุ ธรรมอะไรเปนหลักยึดเหนีย่ ว เปนเข็มทิศนำทาง
ในการบริหารงาน ผูบริหารคือผูที่ทำใหคนอื่นทำงานตามที่ผูบริหารตองการ ผูบริหารจะตอง
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ผบู ริหาร บุคคลทีจ่ ะเปนผบู ริหารทีด่ ี จะตองมีคณ
ุ สมบัตสิ ำคัญ ๒ ประการคือ อัตตหิตสมบัติ
หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะสมกับการเปนผูนำ และปรหิตสมบัติ
หมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สวนรวมและองคการของตน
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