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จริยธรรมของนักบริหาร 

 องค์การทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างก็มีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่ที่การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด และมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
กว่าองค์การอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ แต่ละองค์การจึงต้องมีนักบริหารที่เก่งและเป็นมืออาชีพมาบริหารองค์การของ
ตน ซึ่งหนึ่งในคุณคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นนักบริหารมืออาชีพคือ การที่นักบริหารนั้นจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบ อันจะเป็นหลักประกันของความส าเร็จในการบริหารงานอย่างมี
มาตรฐาน เพราะผู้น าหรือนักบริหารนั้นจะต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติด้าน  การครองตน 
ครองคน และครองงาน อันจะท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งในส่วนของตนเอง ส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนและส่วนของความส าเร็จอันเกิดจากการท างาน 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึง ความส าคัญของจริยธรรมต่อนักบริหาร และหลักจริยธรรมที่
เหมาะสมส าหรับนักบริหาร โดยมีรายระเอียด ดังนี้ 

ความส าคัญของจริยธรรมต่อนักบริหาร 
 คุณธรรม จริยธรรม นับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อนักบริหาร ดังได้กล่าไว้แล้วว่า นักบริหารเป็นกลไกที่
จะผลักดันให้องค์การมีความก้าวหน้าหรือไม่ และคุณธรรมจริยธรรมนี่เอง จึงมีบทบาทในการปกป้อง
คุ้มครองให้กระบวนการบริหารด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่วางเอาไว้ 
ขององค์การ 
 ใน อธัมมิกสูตร (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539ก : 114) พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ให้เห็น
ความส าคัญของจริยธรรมของนักบริหาร ไว้ว่า 

     “ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาที่พระราชา (ผู้น าหรือนักบริหาร) ไม่
ตั้งอยู่ในธรรมแม้พวกข้าราชการ แม้พราหมณ์และคหบดี แม้ชาวนิคม
และชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ ในธรรม ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์  หมู่ดาว
นักษัตร คืนและวัน เดือนหนึ่งและคืนหนึ่ง.ฤดูและปีก็โคจร (หมุน) ไป
ไม่สม่ าเสมอ ลมพัดผิดทาง เทวดาก็ขัดเคืองใจฝนก็ไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าก็ออกรวงสุกไม่พร้อมกัน” 

 จากข้อความในอธัมมิกสูตร แสดงให้เห็นว่า ความประพฤติของผู้น าหรือนักบริหารมีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตลอดถึงการโคจรของ
ดวงดาวต่างๆ ที่ผิดเพ้ียนไป จนท าให้ วัน คืน เดือน ปี และฤดูกาลคลาดเคลื่อนไปด้วย สะท้อนความส าคัญ
ของผู้น าหรือนักบริหารเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้พระพุทธเจ้า ยังทรงเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักบริหารกับ
โคฝูงที่ข้ามน้ า ว่ามีความเหมือนในเชิงการชี้น าหมู่คณะไปสู่เป้าหมายที่ตรงทางหรือไม่ตรงทาง โดยปรากฏใน
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539ก : 115-116) ว่า 

        เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป 
       ถ้าโคฝูงไปคดเคี้ยว 
       โคท้ังฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกัน 
       ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว 
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        ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน 
       ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ 
       ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม 
       ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย 
       หากพระราชา (ผู้น าหรือนักบริหาร) ไม่ตั้งอยู่ในธรรม 
       ชาวเมืองก็อยู่เป็นทุกข์ 

 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้น าหรือนักบริหาร เมื่อได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว บริวารหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะน าไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ยากต่อการแก้ไข และถึงกับพาองค์การล่มสลายได้ (พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), 2558 : 
224-226) 
 ดังนั้น นอกจากจริยธรรมจะมีความส าคัญในการเป็นกรอบแห่งพฤติกรรมที่ดีงามในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบทบาทนักบริหารแล้ว นักบริหารที่ดีจะต้องมีจริยธรรมที่สูงกว่าผู้อ่ืนด้วยเหตุ 3 ประการ (จรัญ 
ธรรมโม, 2559 : ออนไลน์) คือ 
 1. มีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจที่สูงขึ้น สามารถให้ประโยชน์และฉวยโอกาสจากสังคมได้มาก จึง
จ าเป็นจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงกว่าผู้อ่ืน 
 2. ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โลกจะ “แคบลง” การแข่งขันระหว่างประเทศสูงขึ้น ประเทศจะต้องมี 
“ประสิทธิภาพสูง” 
 3. โลกมคีวามซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีทันสมัยขึ้น การฉวยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ มีมากขึ้นนักบริหาร
ต้องมีสติปัญญาเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มั่นคงมากขึ้นเพ่ือปกป้องประชาชน 

หลักจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับนักบริหาร 

 นักบริหารที่องค์การต้องการควรจะมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างไรบ้างนั้นได้มีนักคิดนักปรัชญา
ศาสนา นักวิชาการ และนักวิจัยได้แสดงความคิดเห็นและสรุปไว้หลากหลาย หากน ามาประมวลแล้วจะพบว่า 
มีหลักจริยธรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของนักบริหารส าหรับการครองตน การครองคน และการครองงานควรมี 
ดังต่อไปนี้ 

 การครองตน 
 การครองตน ได้แก่ การส ารวมระวังการรักษาตน ให้ด ารงอยู่แต่ในคุณความดี เพ่ือให้การด ารงชีวิต
ของตนไปในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบด้วยสารประโยชน์ เพ่ือให้ถึงความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปส่วนการส ารวมระวังตน คือการส ารวมระวังความประพฤติของตนทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นไป
ในทางท่ีดี ที่ชอบ ตามท านองคลองธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง รวมทั้งตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่ออกหรือที่ตราไว้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย สถานการณ์แวดล้อมกับบุคคล และสถานที ่
  ความส าคัญของการครองตนนั้น เหตุเพราะมนุษย์เมื่อมาอยู่รวมกันย่อมประสบกับปัญหาต่างๆ 
ทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเอง และปัญหาที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน จึงจ าเป็นต้องมีหลักความประพฤติที่ดีงามไว้
เป็นเครื่องก ากับพฤติกรรมของตน ให้ปลอดภัยและประสบความส าเร็จที่ดีงามในอนาคตข้างหน้า ผู้เขียนเห็น
ว่าหลักจริยธรรมส าหรับการครองตนควรมี ดังนี้ 

  1. สัปปุริสธรรม 
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  สัปปุริสธรรม คือ หลักคุณธรรมของสัตบุรุษหรือคนดี โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของนักบริหาร ทั้งที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแม้แต่ความคาดหวังของสังคมแล้ว นักบริหาร
เปรียบเป็นสัตบุรุษ คือ เป็นบุคคลที่น่านับถือหรือเป็นคนดี คนสงบ ที่น่าเคารพยกย่องซึ่ง ไพรวัลย์ พรหมนา 
(2557 : 26-30) ได้อธิบายสรุป สัปปุริสธรรม 7 ประการ ไว้ดังนี้ 
   1.1 ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุแห่งสุข สิ่งใดเป็นเหตุแห่งทุกข์ 
สิ่งใดเป็นเหตุแห่งความเจริญหรือสิ่งใดเป็นเหตุแห่งความเสื่อม นักบริหารต้องรู้จักการใช้ปัญญาและ
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ สงบเยือกเย็นตั้งสติคิดหาสาเหตุแห่งความทุกข์ของคนได้อย่างถูกต้อง นักบริหาร
ย่อมเป็นคนที่ต้องคิดพิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งใดเป็นเหตุแห่งความเจริญขององค์การ และผลแห่งการคิด
พิจารณานั้นก็น ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท างานในองค์การ 
   1.2 อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผลหรือรู้ความมุ่งหมาย กล่าวคือ นักบริหารที่ดีต้องรู้จัก
จุดหมายหรือเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์การว่า มีทิศทาง
เป็นอย่างไร มีเป้าประสงค์เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมายนั้น ในทาง
พระพุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่า อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักอรรถรู้จักจุดหมาย รู้ประโยชน์ เพราะการรู้
จุดหมายนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักบริหาร ซึ่งหากไม่เข้าใจจุดหมายหรือความมุ่งหมายของการกระท าหรือ
กิจกรรมองค์การแล้ว การด าเนินการสิ่งใดย่อมไร้ทิศทาง 
   1.3 อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน รู้ว่าตนเป็นใคร อยู่ ในฐานะใด มีความสามารถ
อย่างไร และจะประพฤติตนให้สมควรแก่ฐานะอย่างไร นักบริหารที่ดี จะต้องส ารวจอยู่เสมอว่า ตนเองมี
จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร แล้วด าเนินการปรับปรุงจุดบกพร่องของตน และพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดียิ่งขึ้น นัก
บริหารที่ดีควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถน าพาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและองค์การไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 
   1.4 มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ความพอเหมาะพอดีในการท างานและในการ
ด าเนินชีวิต เช่น รู้จักประมาณในการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร 
เพราะความพอประมาณนักบริหารที่ดีต้องรู้จักความพอเหมาะพอควร ในการท ากิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไป
ได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ นักบริหารที่รู้จักพอประมาณตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้มีความเจริญ
เหมาะแก่ฐานะของตนโดยรู้จักพอดีในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งย่อมสามารถน าหมู่คณะและ
องค์การไปสู่ความสุขสงบปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
   1.5 กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรในการประกอบกิจการต่าง  ๆ นัก
บริหารที่ดีจะต้องเป็นนักบริหารเวลา หรือมีการวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการ
เริ่มต้น การควบคุมการท างาน และการเสร็จสิ้นของการท างาน เพราะนักบริหารที่ท างานที่เหมาะสมกับเวลา 
กล่าวคือ เวลาไหนควรท าสิ่งใด ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการเป็นนักบริหารที่ดี ในการ
วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
ด าเนินการต่าง ๆ เมื่อท าให้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาแล้วย่อมได้รับประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้ง
องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ด้วย 
   1.6 ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชนสังคม ตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวางจากสังคม
โลก สังคมประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์ใด มีปัญหาอย่างไร จะได้เข้าใจความต้องการของสังคมนั้นได้
ชัดเจน หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ต้องรู้ เข้าใจ ระเบียบกฎเกณฑ์ วัฒนธรรมประเพณีของสังคม
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคมนั้นอย่างถูกต้องการรู้ว่าชุมชน หน่วยงาน
หรือองค์การมีบริบททางสังคมเป็นอย่างไร ย่อมท าให้นักบริหารวางตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท
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สังคมนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับนับถือ และได้รับความร่วมมือจากบุคคลในชุมชนหรือหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย 
ก็จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ราบรื่นไปด้วย 
   1.7 ปุคคโลปรปรัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ประเภทบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย รู้ว่าควรจะ
ปฏิบัติต่อเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้ผลเป็นอย่างไร ในเชิงการบริหารการรู้จักเลือกใช้บุคคลให้
เหมาะกับหน้าที่หรือความถนัด จึงเป็นความสามารถที่พึงกระท า การพิจารณาเลือกคนที่จะคบหาหรือติดต่อ
ด้วยทั้งในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวก็เป็นสิ่งที่พึงระวัง ดังสุภาษิตสอนใจของคนไทยที่กล่าวว่า “คบคน
พาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” ดังนั้น การคบค้าสมาคมกับผู้คนเป็นงานหลักอย่าง
หนึ่งของนักบริหาร ถ้ามีความสัมพันธ์ทีด่ีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน และองค์การของตนเองได้ในทาง
ตรงกันข้ามหากมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีย่อมน าความเสื่อมมาสู่องค์การได้ 
  จะเห็นได้ว่าหลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมที่ท าให้ผู้บริหารสามารถจัดการภาระงานให้ส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย เพราะจะท าให้ผู้บริหารเป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติตน มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน รักความ
เที่ยงธรรม รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักกาลเทศะ รู้จักองค์การวัฒนธรรมองค์การรวมทั้งรู้จักเลือกใช้คนให้
เหมาะสมกับงานอีกด้วย 
 

  2. มรรค 8 
  มรรค 8 คือ ธรรมเพ่ือการพ้นทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม หรือบางครั้งจะเรียกได้ว่า
เป็นธรรมสายกลางไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปในการท างาน นักบริหารทุกองค์การย่อมต้องเผชิญปัญหา
มากมายในแต่ละวัน บางครั้งก็เป็นปัญหากับคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่เป็นปัญหากับคนอีกกลุ่มหนึ่ง การมีธรรมใน
การใช้วิจารณญาณในแต่ละคน แต่ละกลุ่มหรือแต่ละเรื่องอย่างเหมาะสม  จะท าให้ทุกคนได้รับความพอใจ
พอควรแก่เหตุ ธรรมนั้นเรียกว่า มรรค อันประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี้ (ประวัติ พ้ืนผาสุก, 2549 : 103-
105) 
   2.1 สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม การสนับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้กระท าความดี ได้กระท า
ในเรื่องที่ถูกต้อง นับเป็นความเห็นชอบตามนัยแห่งธรรมในข้อนี้ 
   2.2 สัมมาสังกัปปะ คือ ด าริชอบ ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยกว่า 
อ่อนแอกว่า หากพิจารณาในองค์การก็คือ การคิดของนักบริหารที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จะคิดเรื่องใด
เกี่ยวกับใคร ล้วนเต็มไปด้วยความเสมอภาคไม่เลือกที่รักมักที่ชัง คือไม่เลือกเฉพาะคน 
   2.3 สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ เว้นจากทุจริตด้วยวาจา หรือด้วยการพูดที่เป็นการบั่นทอน
ก าลังใจผู้คน มีบางคนพูดว่า ด้วยค าพูดของนายเพียงค าเดียวว่าไม่อาจเป็นการท าลายงานท าลายอนาคต 
หรือแม้กระทั่งท าลายชีวิตของคนบางคนหรือคนหลาย ๆ คน นักบริหารต้องรู้จักพูดจาอย่างมีเหตุมีผล อยู่บน
พ้ืนฐานของความสุจริตเที่ยงธรรม 
   2.4 สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ เว้นจากการทุจริต คนที่ดีจะต้องดีทั้งใจและกายนัก
บริหารที่ดีเมื่อมีความคิดดี พูดจาดี ย่อมก่อให้เกิดผลการกระท าที่ดี ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมมีความต้องการ
ผู้บังคับบัญชาที่ดี ในการน าพาการท างาน หากต้องการเห็นองค์การพัฒนาไปข้างหน้านักบริหารจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม และถูกต้องให้ทุกคนได้เห็นเป็นตัวอย่างตลอดเวลา 
   2.5 สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ คือ เว้นจากการท ามาหากินในทางที่ผิด ประกอบหน้าที่
การงานเพ่ือเลี้ยงตนและครอบครัวถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและท านองคลองธรรม ระมัดระวังตน
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อยู่เสมอ เพราะนักบริหารย่อมมีบุคคลอื่นคอยเฝ้ามองการกระท าทุกอย่าง หากท าดีประพฤติสัมมาอาชีพย่อม
ได้รับการยกย่องและสรรเสริญ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีนั้น 
   2.6 สัมมาวายามะ คือ เพียรชอบ ความขยันหมั่นเพียรท ามาหาเลี้ยงชีพเพ่ือการด ารงชีวิต 
เป็นพันธกิจของคนทุกคนที่จะต้องท าให้ดีที่สุด นักบริหารขององค์การเป็นบุคคลที่องค์การและสังคมฝาก
ความหวังในการก ากับดูแลและพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า นักบริหารที่ฉลาดจะต้องคิดและหาพัฒนา
งานก็จะเป็นไปด้วยความสงบสุขและพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
   2.7 สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ นักบริหารมีสติที่มั่นคงมีความรอบคอบในการคิดและการ
ตัดสินใจ ประกอบหน้าที่การงานทุกชนิดด้วยความสุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และต่างก็ยอมรับพร้อมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อคิดและพร้อมลงมือท างานใด ย่อมมองกว้าง
และคิดไกลว่าจะมีผลอย่างไร ต่อใคร และคุ้มค่าในการท าภารกิจนั้น ๆ หรือไม่ เมื่อคิดดีเช่นนี้แล้วลงมือท า
ย่อมแสดงถึงวิจารญาณของนักบริหารว่ามีความระลึกชอบ 
   2.8 สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ การปฏิบัติภารกิจที่วางแผนไว้แล้วอย่างดี ย่อมน ามาซึ่ง
ความส าเร็จ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามความเชื่อของนักวางแผน และหากผู้ปฏิบัติเพ่ิมความตั้งใจและมีความ
มุ่งมั่นทุ่มเทต่อกิจการงานนั้น ความส าเร็จที่แท้จริงของงานตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ย่อมอยู่ไม่ไกล
เช่นกัน นักบริหารที่มอบหมายภารกิจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคอยก ากับดูแลอย่างเอาใจใส่แล้วงานย่อมมี
ความส าเร็จและทุกคนที่ร่วมท างานต่างก็มีความสุขโดยถ้วนหน้า 
  หลักปฏิบัติตามมรรค 8 นั้น เป็นไปเพ่ือให้เกิดการท างานที่เป็นทางสายกลาง เป็นไปเพ่ือพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารเพ่ือให้เกิดความสมดุลกล่าวคือการพัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจา พฤติกรรมในด้าน
ความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสม และการใช้ปัญญาวิจารณญาณพินิจพิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

  3. อบายมุข 
  อบายมุข คือ ทางน ามาซึ่งความเสื่อมแก่การด ารงชีวิตที่ปกติในสังคม สังคมในปัจจุบันมี
อบายมุขปะปนอยู่หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นสิ่งที่ผิดและถูกกฎหมาย หลาย ๆ คนต้องตกเป็นทาสของอบายมุข
ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป นักบริหารในหลาย ๆ องค์การก็เช่นกัน หากไปหลงใหลหรือมัวเมากับอบายมุข
ประเภทหนึ่งประเภทใดในต่อไปนี้ ย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตของนักบริหารเองและความวิบัติของ
องค์การในภาพรวมอีกด้วย พุทธศาสนาได้ก าหนดอบายมุขที่น ามาซึ่งความเสื่อมไว้ 6 ข้อ และแต่ละข้อท าให้
เกิดโทษที่ปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539ข : 64) และรัตนะ ปัญญาภา 
(2553 : 160-161) ได้อธิบายไว้ สามารถสังเคราะห์เป็นประเด็นคล้ายกัน ดังนี้ 
   3.1 ดื่มน้ าเมา เป็นเหตุให้เกิดโทษ คือ 
    - ท าให้เสียทรัพย์ 
    - เป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาท 
    - เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
    - ถูกผู้อื่นติเตียน 
    - ท าให้ไม่รู้จักความละอาย 
    - บั่นทอนก าลังสติปัญญาของตนเอง 
   3.2 เที่ยวกลางคืน เป็นเหตุให้เกิดโทษ คือ 
    - เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 
    - เป็นการไม่รักษาสุขภาพของตน 
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    - เป็นการไม่รักษาบุตรภรรยา (ครอบครัว) 
    - เป็นที่ระแวงสงสัยของผู้คนทั้งหลาย 
    - เป็นที่มาของความเดือดร้อนของตนเองและครอบครัว 
   3.3 เที่ยวดูการเล่น เป็นเหตุให้เกิดโทษ คือ 
    - ท าให้เสียเวลา 
    - ไม่มีใครคบค้าสมาคม 
    - ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   3.4 เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดโทษ คือ 
    - เสียทรัพย์ 
    - เสื่อมเสียเกียรติ 
    - ไม่มีใครเชื่อถือ 
    - ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย 
   3.5 คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตุให้เกิดโทษ คือ 
    - ท าให้เป็นนักเลงการพนัน 
    - ท าให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 
    - ท าให้เป็นนักเลงสุรายาเสพติด 
    - ท าให้เป็นนักเลงปลอมแปลงของ 
    - ท าให้เป็นนักเลงหัวไม้ 
   3.6 เกียจคร้านการงานเป็นเหตุให้เกิดโทษ ได้แก่การยกเหตุต่าง ๆ เป็นข้ออ้างผัดเพ้ียนไม่
ท าการงาน โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป มีข้ออ้างทั้ง 6 กรณ ีคือ 
    - มักอ้างว่า หนาวนัก 
    - มักอ้างว่าร้อนนัก 
    - มักอ้างว่าล่วงเวลาเย็นไปแล้ว 
    - มักอ้างว่ายังเช้าอยู่ 
    - มักอ้างว่าหิวนัก 
    - มักอ้างว่าอิ่มนัก 
 นักบริหารที่ดีจะต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องของการ
หลีกเลี่ยงหรือละเว้นซึ่งอบายมุขทั้งปวง หากนักบริหารองค์การใดมัวเมาในอบายมุขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างแล้ว จะมีผลกระทบท าให้งานในองค์การได้รับความเสียหายไปทั้งระบบไม่มีความเจริญก้าวหน้า 
งานไม่ส าเร็จตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนระบบคุณธรรมต่าง ๆ ล้วนถูกท าลายเสียสิ้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากนัก
บริหารสามารถครองตนให้ละเว้นจากอบายมุขท้ัง 6 ประการนี้แล้ว ก็เชื่อว่าองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรือง 
 ในท านองเดียวกันนักบริหารที่ดีควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาละเว้นในอบายมุขทั้ง 6 ประการ
นั้นด้วย โดยชี้ให้เห็นผลดีและผลเสีย ทั้งการพูดเมื่อมีโอกาสและการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมดังกล่าว
มาแล้วในเบื้องต้น รวมทั้งให้เห็นผลของการกระท าดีท่ีหลีกเลี่ยงจากอบายมุขได้ว่าจะได้ผลอย่างไรด้วย 
 

  4. โลกบาลธรรม 
  โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลก ซึ่งโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์ หรือโลกที่เป็นแผ่นดิน 
(หมายความรวมถึง องค์การ หน่วยงานด้วย) ทั้งนี้โลกจะไม่สับสนวุ่นวายเดือดร้อน หรือประสบปัญหาเพราะ
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การใช้หลักโลกปาลธรรมนี้เอง หลักธรรมที่เป็นหลักให้นักบริหารได้ครองตนอยู่ในองค์การอย่างเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคือ ธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการ คือ (รัตนะ ปัญญาภา, 2553 : 152) 
   4.1 หิริ คือ ความละอายแก่ใจ ละอายต่อการท าชั่ว การที่บุคคลละอายต่อการท าความชั่ว 
เพราะมีความละอายใจตนเอง มีความส านึกตัวว่า เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าแม้จะมีโอกาสก็ตาม บุคคลที่มี
ความรู้สึกภายในยังยั้งไว้ มิใช่เพราะกลัวผู้อ่ืนจะเห็น แต่เป็นเพราะมโนธรรมประจ าใจ หากนักบริหารส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดแล้วคิดเช่นนี้ ปัญหาการทุจริต ประพฤติชั่วในวงราชการ หรือในการท างานโดยทั่วไปจะไม่
เกิดข้ึน เพราะทุกคนมีจิตส านึกในการกระท าบาปว่าเป็นของไม่ดี 
   4.2 โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อการท าชั่ว การที่บุคคลเกรงกลัวต่อความชั่วไม่ยอมท า
ผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น เพราะกลัวความสกปรกเกิดขึ้นในใจซึ่งอาจท าให้ได้รับผลที่เสียหายในภายหลัง  
  หลักธรรม 2 ประการนี้ มิใช่หลักธรรมที่ใช้ส าหรับสร้างความรับผิดชอบโดยตรงแต่เป็น
จริยธรรมที่สนับสนุนให้บุคคลเกิดความคิดหรือส านึกในอันที่จะไม่ท าความชั่ว ท าความผิดซึ่งเป็นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองขั้นพ้ืนฐาน เพราะบุคคลผู้ฝึกฝนจิตใจให้อายชั่ว
กลัวบาปเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะไม่ท าความชั่วความผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เป็นธรรม
สนับสนุนให้เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์มุ่งประพฤติแต่ความดี ดังนั้นหิริ โอตตัปปะนี้จึงเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความ
รับผิดชอบโดยอ้อมประการหนึ่ง 

  5. ธรรมอันท าให้งดงาม 
  เป็นคุณธรรมที่สอนให้คนรู้จักรักในตนเอง รักในความเป็นคน รักในบทบาทหน้าที่และศักดิ์ศรี 
ความมีเกียรติของตนเอง ในกรณีของนักบริหารองค์กร นักบริหารเองจะต้องรักในความเป็นนักบริหารองค์กร
และรักษาเกียรติยศของนักบริหารนั้น ๆ อย่างเต็มความสามารถ ไม่ดูถูกตัวเองหรือน้อยเนื้อต่ าใจกับต าแหน่ง
และหน้าที่ที่ท าอยู่ในขณะนั้น ต้องรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและในขณะเดียวกันก็หาทางปกป้อง
ศักดิ์ศรีนั้นด้วยความดีในทุกด้าน ธรรมในข้อนี้มี 2 ประการ ดังต่อไปนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2554 : 26) 
   5.1 ขันติ คือ ความอดทน อดได้ทนได้เพ่ือบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ เช่น 
อดทนต่อความเหนื่อยยากล าบากท้ังกายและใจ เป็นต้น 
   5.2 โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยอันงดงาม รักความประณีตหมดจด
เรียบร้อย ได้แก่ การรักษาอากัปกิริยาให้เหมาะสม ต้องแสดงตนเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ ดูภูมิฐาน และมั่นคง
ด้วยภูมิธรรม 
  หากนักบริหารกระท าได้เช่นนี้ ก็นับว่าเป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมเยือกเย็นในหน้าที่ จิตใจที่สงบ
เยือกเย็นย่อมส่งผลให้การแสดงออกทางกายของนักบริหาร แม้กระทั่งสีหน้าก็ไม่มีใครสามารถพบข้อผิดปกติ
ได้ จะพบแต่ความเยือกเย็นและนิ่มนวล นิ่มนวลอย่างมีจังหวะ รักษาความปกติของกิริยาท่าทาง และย่อม
เป็นที่เลื่อมใสและน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นทั่วไป 

  6. จักรธรรม 
  เป็นธรรมที่น าพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ประดุจล้อรถหมุนน าพาไปสู่ที่หมายได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย เป็นธรรมที่น าพาสู่ความไพบูลย์ด้วยทรัพย์ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมี 4 ประการ 
ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 114) 
   6.1 ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยู่ในประเทศอันสมควร หมายถึง การอยู่ในภูมิประเทศที่
เหมาะสม มีความสะดวกสบาย ทั้งในด้าน การประกอบอาชีพ การศึกษา การอยู่อาศัย การมีสถานที่ที่
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เหมาะสม จะท าให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจการดังกล่าวมา เอ้ือต่อความก้าวหน้าในการงาน การประกอบอาชีพ 
รวมทั้งการศึกษา นับเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
   6.2 สัปปุริสูปัสยะ คือ การคบหาสัตบุรุษ หมายถึง การสมาคม การคบหาแต่คนดีหรือมิตร
สหายที่ดี การได้สนทนา การท างานร่วมกับคนที่ดีท่ีเป็นบัณฑิต ก็เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
   6.3 อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึง การตั้งจิตคิดมุ่งหมายน าพาตนเองไปให้
ถูกทาง การตั้งตนไว้ในความดี เช่น มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ห่างไกลจากอบายมุข เป็นต้น 
   6.4 ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อน หมายถึง การมีพ้ืนฐานพ้ืนเพเดิม
ที่ดี ได้สร้างเสริมคุณงามความดีไว้พร้อมตั้งแต่ต้น ความมีบุญหรือความดีที่ท าไว้ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจักเป็น
ความดีในอนาคตช่วยส่งเสริมให้พัฒนาตนเองหรืออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  จักร 4 ประการ ดังกล่าวนี้ เป็นธรรมที่แวดล้อมอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่ปรารถนาความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงานหรือการศึกษา หากขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้ว มีโอกาสที่จะตกไปอยู่ใน
หนทางแห่งความเสื่อม และธรรมอ่ืน ๆ อาจสูญสลายไปด้วย กลายเป็นผู้ที่ตกต่ าไม่สามารถน าพาตนเองไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าได้ เช่น การอยู่ในถิ่นฐานที่ไม่ดี ก็ไม่สามารถจะคบหาคนดีได้ ไม่สามารถด ารงตนไว้ชอบ
ได้ เป็นต้น สุดท้ายกลายเป็นคนไม่ดี เฉื่อยชา เกียจคร้าน จักร 4 จึงเป็นค าสอนที่มีอุปการะมาก เป็น
เครื่องช่วยให้สามารถสร้างความดีอ่ืน ๆ ทุกอย่างได้ และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุ
ความงอกงามไพบูลย์ทุกอย่าง 
  นักบริหารในหน่วยงานก็เช่นเดียวกัน การจะสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตส่วนตน ก็
จ าเป็นต้องอาศัยจักร 4 ประการนี้ เป็นแนวปฏิบัติ แม้ว่าบางข้ออาจเป็นข้อจ ากัดที่นักบริหารไม่อาจเลือกได้ 
เช่น การมีหน่วยงานที่ไม่สะดวก มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม แต่หากนักบริหารมีการตั้งตนไว้โดยชอบ 
ประกอบแต่ความสุจริต และมีผู้ร่วมงานที่เป็นคนดี มีความสามารถ ก็อาจชดเชยในข้ออ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกัน 

 การครองคน 
 ในการอยู่ร่วมกันเป็นองค์การหรือสังคมชุมชนจึงเป็นธรรมดาที่ว่าเมื่ออยู่รวมกันแล้วย่อมจะพบ
ปัญหาต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นย่อมท าให้ก าท างานในองค์การนั้น ๆ ย่อมติดขัด 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็บรรลุผลได้ยาก บางองค์การก็อาจล้มเหลวหรือเสื่อมสลายไปในที่สุด สาเหตุแห่งปัญหา
ในองค์การที่ส าคัญที่สุด คือปัญหาด้านคนในองค์การ ซึ่งมีพฤติกรรมที่หลากหลายมีที่มาแตกต่างกัน 
พฤติกรรมก็ย่อมต่างกันท าให้เกิดความขัดแย้งกันทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม เช่นทัศนคติในการ
ท างานแตกต่างกัน ผลประโยชน์ขัดกัน วิธีการท างานแตกต่างกัน การขาดภาวะผู้น า การอิจฉาริษยากัน 
ปัญหาการมีมนุษยสัมพันธ์ นักบริหารไม่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการกับคนในองค์การ 
  เพ่ือประโยชน์ที่ส าคัญของการจัดการเกี่ยวกับคนในองค์การ นักบริหารจึงต้องมีหลักจริยธรรม
ในการบริหารคน ดังนี้ 

  1. กัลยาณมิตรธรรม 
  เป็นคุณธรรมส าหรับผู้เป็นมิตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของการท างานร่วมกันในองค์กร โดยปกติ
แล้วองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยคนมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การ แต่ไม่ว่าจะมีจ านวน
คนเท่าใดก็ตาม หากทุกคนในองค์การนั้นล้วนเป็นมิตร มองทุกคนเป็นเพ่ือนร่วมงานเกิดส านึกว่าจะต้อง
ช่วยเหลือกันและกัน จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บุคลากรทุกคนมีความสุขในการท างาน 
ดังนั้น สิ่งแรกที่นักบริหารทุกคนจะต้องสร้างข้ึนคือ ความรู้สึกที่เป็นมิตรความไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่ง
ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “กัลยาณมิตรธรรม” ให้เกิดขึ้นในองค์การ อันได้แก่ (ประวัติ พ้ืนผาสุก, 2549 : 
94-95) 
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   1.1 ปิโย คือ ความน่ารัก นักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่ดี ทั้งการปฏิบัติตนต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาน่าฟัง น่าเคารพเลื่อมใสและมีจิตวิทยาสูง รวมทั้งบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกายที่ดูดี มีรสนิยมที่พอเหมาะสมและเป็นไปตามค่านิยมของสังคม 
   1.2 ครุ คือ ความหนักแน่น น่าเคารพ มีเหตุมีผลไม่เชื่อคนง่าย ดังที่สังคมมักจะพูดกันจน
ติดปากว่า ไม่หูเบาเชื่อคนอ่ืนง่าย โดยเฉพาะคนสนิทหรือผู้ใกล้ชิด มีความรอบคอบมีเหตุมีผลและรู้จักฟังคน
อ่ืน ไม่เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง คิดและท าทุกอย่างอย่างมีหลักเกณฑ์ ก็จะสามารถสร้างความเคารพนับถือแก่
ผู้ร่วมงานและผู้พบเห็นได้ง่าย 
   1.3 ภาวนีโย คือ ความน่ายกย่อง นักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม มีน้ าใจให้ความ
รักและรู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน และในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักขอโทษผู้อ่ืนด้วย เมื่อเกิดความผิดพลาดในการ
ท างานร่วมกัน รู้จักให้การช่วยเหลือด้วยน้ าค าและน้ าใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเดือดร้อน 
   1.4 วัตตา คือ การพูดได้เหตุได้ผล รู้จักแนะน าตักเตือนมีหลักการและหลักวิชาในการเจรจา
และอธิบาย จนท าให้เกิดเห็นดีเห็นงามยินยอมพร้อมใจที่จะท าตามทั้งกายและใจ มีศิลปะในการโน้มน้าว
จิตใจผู้อ่ืน ให้ค าแนะน าตักเตือนในการท างานที่ผิดพลาดและสมควรปรับปรุงโดยที่ผู้ฟังไม่รู้สึกว่าอึดอัดหรือ
เป็นปมด้อยของตนเอง 
   1.5 วจนักขโม คือ ความอดทนต่อถ้อยค า นักบริหารของทุกองค์การย่อมได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากการท างานทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี รู้จักรับฟังอย่างมีสติและเป็นเหตุเป็นผลเมื่อได้รับการ
ต าหนิติเตียน และไม่ลิงโลดล าพองจนออกนอกหน้าเมื่อได้รับเสียงชื่นชม 
   1.6 คัมภีรัง กถัง กัตตา คือ ความเข้าใจหลักการสอน ธรรมชาติของคนไม่ชอบให้คนอ่ืนมา
สอนไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส เพ่ือน หรือแม้แต่รู้ด้อยอาวุโสก็ตาม ดังนั้น การเลือกใช้
วิธีการที่ดีและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการแนะน าบุคคล เช่นเดียวกับนักบริหารภารกิจใน
การก ากับดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการที่จะต้องฝึก 
อบรม ตรวจตรา ให้ค าแนะน าผู้ร่วมงานอยู่เป็นประจ า การแนะน าอบรมที่ผิดวิธีจะก่อปฏิกิริยาต่อต้าน การ
ใช้หลักจิตวิทยามาใช้การแนะน าจะท าให้การท างานเป็นไปด้วยดีผู้ถูกสอนหรือแนะน าจะรู้สึกว่ามิใช่ตนท าผิด
แต่ด้วยการที่ไม่รู้เรื่องนั้นจริง ๆ จึงเต็มใจที่จะรับการแนะน าอบรมจากหัวหน้า จะท าให้ผลงานออกมาดี ทุก
คนให้ความเคารพผู้น าและนักบริหารเพ่ิมข้ึน 
   1.7 โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การไม่ชักน าไปในทางเสื่อม นักบริหารที่ดีย่อมรู้จักแสวงหา
ช่องทางที่เป็นคุณให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ไม่พึงแนะน าทางที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเพราะนักบริหารองค์การ
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น ต้องรู้จักการ “แนะน า” แก่ผู้อ่ืนได้ “แนะ” คือ ชี้ทางที่ถูกที่ควรให้ท า “น า” 
คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่างอันจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้อ่ืน 
  หลักกัลยาณมิตรธรรม เป็นหลักที่ผู้บริหารควรน ามาใช้เพื่อเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาให้เจริญงอกงาม นอกจากนี้หลักกัลยาณมิตรธรรมยัง
อาจเรียกได้ว่าเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามหรือรุ่งอรุณแห่งการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตที่
จะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาของหน่วยงาน 

  2. พรหมวิหาร 4 
  พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมชั้นพรหม และถือว่าเป็นธรรมส าหรับนักปกครอง โดยเฉพาะคนใน
ระดับหัวหน้าหรือระดับบริหาร ด้วยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารทุกองค์การย่อมเป็นที่
เข้าใจโดยทั่วไปว่า นักบริหารควรจะต้องเป็นบุคคลที่ควรเคารพและนับถือ สามารถเป็นที่พ่ึงของผู้ร่วมงาน
โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งยังควรเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไป การที่นักบริหารจะมีคุณลักษณะเป็นที่
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เลื่อมใสดังกล่าว เป็นผลจากการสร้างสมคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งบางครั้งเรามักจะเรียกว่า “บารมี” 
การสร้างบารมีอย่างหนึ่งก็คือ การที่นักบริหารด ารงตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ (พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 43-45) 
   2.1 เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี หรือความคิดปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุขนักบริหาร
หรือหัวหน้าที่ดีจะต้องให้ทั้งความรักและความหวังดีต่อลูกน้อง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทุกคนได้รับความเป็น
ธรรมและมีความเสมอภาคกัน มีค าเปรียบเปรยกล่าวว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพย์” จะท าให้ทุกคนรัก
และสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นักบริหารจะต้องแสดงความเมตตาต่อทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
   2.2 กรุณา คือ ความสงสาร ความคิดปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ นักบริหารหรือหัวหน้าที่
ดีจะต้องมีความสงสารและเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาในการ
ท างาน หรือปัญหาทั่วไปอ่ืน ๆ ควรให้ความสนใจ เพียงแต่จะต้องมีวิจารณญาณว่าเรื่องใดควรจะเข้าไป
เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด มิใช่ว่าหากมิใช่เรื่องเกี่ยวกับงานแล้วจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว เช่นนั้นถือได้ว่านัก
บริหารขาดความกรุณา รวมกันผลสุดท้ายองค์การก็จะมีผลกระทบด้วย ดังนั้นความปรารถนาสูงสุดของนัก
บริหารก็คือ ให้ทุกคนในองค์การท างานด้วยความสุข มีชีวิตอย่างเป็นสุข และการงานก้าวหน้า องค์การ
เจริญเติบโต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หากนักบริหารจะมีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน 
   2.3 มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่คิดอิจฉาริษยาผู้อ่ืน โดยเฉพาะ
ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง เมื่อเขาได้ดีกว่าก็ควรร่วมแสดงความยินดีด้วยอย่างเปิดเผยและ
เหมือนกันทุก ๆ คนและที่ส าคัญจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายด้วย โดยเฉพาะควรแสดงความยินดีใน
วาระพิเศษของผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การประกาศเกียรติคุณและกล่าวชื่นชมในทุกโอกาสที่เหมาะสมการ
แสดงออกซึ่งมุทิตาธรรมจะเป็นการน าความดีเข้ามาแทนความอิจฉาริษยา มั่นใจตนเองว่าตนเองมีส่วนร่วม
สนับสนุนในความส าเร็จที่เกิดขึ้นด้วยเช่นนี้ จึงเรียกได้ว่า นักบริหารที่มีมุทิตาสูง 
   2.4 อุเบกขา คือ ความมีใจเป็นกลาง วางเฉยไม่ดีใจหรือเสียใจเมื่อผู้อื่นเผชิญวิบัตินักบริหาร
จะต้องไม่ซ้ าเติมผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเขาเกิดความผิดพลาดจนเกิดความเสียหายต่อตนเอง 
ต่องาน หรือต่อผู้อ่ืน นักบริหารต้องรู้จักการส่งเสริมและให้ก าลังใจ ไม่คิดท าลายด้วยค าพูด การแสดงออก
หรือการปฏิบัติตรง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใคร สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็นสังคมชาวพุทธที่มีความยึดมั่นในค าสอนที่มุ่งให้
กระท าแต่ความดี แต่เมื่อเราได้ท าความดีตามที่เข้าใจอย่างเต็มที่แล้วเกิดความผิดพลาดและเสียหาย คนไทย
เราก็มีนิสัยให้อภัยโดยเฉพาะคนที่ส านึกได้ นักบริหารก็เช่นกัน การไม่ท าลายผู้คนที่เกิดการผิดพลาด แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ก าลังใจท าดีต่อไป จึงถือว่าเป็นผู้มีอุเบกขา 
  ดังนั้น นักบริหารต้องมีพรหมวิหารคือธรรมส าหรับผู้ใหญ่ 4 ประการ เพราะเมตตาจะท าให้นัก
บริหารรู้จักมองแง่ดีของเพ่ือร่วมงาน และจดจ าไว้เพ่ือจะได้ใช้คน ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา กรุณา
จะท าให้นักบริหารเปิดใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอ่ืน มุทิตาท าให้นักบริหารส่งเสริมคนให้ท างาน มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถจนได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และอุเบกขาท าให้นักบริหารมีความยุติธรรม
ในการให้รางวัลและลงโทษ โดยรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน 

  3. สังคหวัตถุธรรม 
  สังคหวัตถุธรรม คือ คุณธรรมที่จะสร้างความสามัคคีในหน่วยงานหรือองค์การเป็นคุณธรรมที่
จะช่วยให้คนรู้จักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันตามฐานะและบทบาท ช่วยให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลม
เกลียวกันในสังคม ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554 : 11) ได้ให้ความหมายของหลักสังคหวัตถุ
นี้ว่า เป็นหลักสงเคราะห์หรือหลักยึดกุมสังคม คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เป็นชุดออกสังคมที่
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คู่กับชุดในใจคือพรหมวิหาร 4 ธรรมประจ าใจอย่างประเสริฐได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเมื่อจับคู่กัน
จึงมี 4 ชุดโดยสังเคราะห์กัน คือ 
   3.1 ทาน การช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนไม่ว่าจะมีมากน้อยก็แบ่งปันให้ เพ่ือแสดงความ
รักความปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือโอบอ้มอารี นี่คือทานด้วยเมตตา มีความทุกข์เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้ 
เพ่ือช่วยเหลือ นี่คือทาน ด้วยกรุณา เขาท าดีสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามของสังคม เช่น เป็นนักประดิษฐ์ที่
ดี ก็ไปให้ ให้ก าลังใจส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตา 
   3.2 ปิยวาจา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี พูดจาสุภาพ
อ่อนโยน นี่คือปิยวาจาด้วยเมตตา เขามีทุกข์มีปัญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยนแนะน าบอกวิธีแก้ไขปัญหาให้
ก าลังใจ นี่คือปิยวาจาด้วยกรุณา เขาท าความดีบ าเพ็ญประโยชน์ไปท าบุญท ากุศล ก็พูดอนุโมทนา ชวนกัน
ส่งเสริม นี่คือปิยวาจาด้วยมุทิตา 
   3.3 อัตถจริยา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็ท าประโยชน์แก่เขา ช่วยออกแรงท านั่นท านี่ให้ด้วย
ความรักความปรารถนาดี นี่คืออัตถจริยาด้วยเมตตา เขามีความทุกข์เดือดร้อน ตกน้ าไฟไหม้มีงานใหญ่เหลือ
ก าลัง ต้องการเรี่ยวแรงก าลังช่วยเหลือ ก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหา ด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย หรือก าลัง
ความสามารถ นี่คืออัตถจริยกรุณา เขาท าความดีหรือบ าเพ็ญประโยชน์กัน เช่น มีงานวัด ก็มาช่วยจัดเตรียม
งานต่าง ๆ ส่งเสริมการท าความดี นี่คืออัตถจริยด้วยมุทิตา และข้อสุดท้าย 
   3.4 สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมายความว่า เสมอภาคกันมีความเป็นธรรม มีความ
เป็นธรรม เที่ยงธรรม ก็เข้าข้ออุเบกขา อุเบกขาก็ออกมาที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแง่ต่าง ๆ มีตนเสมอกัน 
ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเป็นธรรมแล้วก็ท าตนให้เสมอสมานเข้า
กันได้ จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้ในสังคม และเวลาเราปฏิบัติ
ธรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของนักบริหารนั่นเอง 
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สังคหวัตถุคือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและประสานหมู่
ชนไว้ในความสามัคคี นักบริหารต้องยึดหลักนี้ เพ่ือจะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนไว้ได้ ก่อให้เกิดความ
เคารพ ความรัก ความนับถือต่อกัน เป็นความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกันในองค์การได้และเหมือนกับยานพาหนะที่จะน าไปสู่ความสุขความเจริญ 
  4. อคติ 
  อคติ คือ ความล าเอียง หรือความไม่เที่ยงธรรม เป็นธรรมที่นักบริหารควรหลีกห่าง หรือเว้นไม่
ประพฤติผิดจากความเที่ยงธรรม นักบริหารจะต้องด ารงความเป็นธรรมให้ความเสมอภาค และความยุติธรรม
แก่ทุกคน ทุกฝ่าย เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ไม่บาดหมางใจกัน อคติมี4 ประการ 
ประกอบด้วย (ประวัติ พ้ืนผาสุก, 2549 : 106) 
   4.1 ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะรัก นักบริหารจะต้องละเว้นความล าเอียงเพราะรัก
หรือความพอใจส่วนตัว ไม่ว่าจะโดยจะเป็นรักด้วยสายเลือด รักด้วยเครือญาติ หรือรักด้วยความมีคนเอาอก
เอาใจหรือประจบสอพลออะไรก็ตาม ต้องมีความยุติธรรมและมีเกณฑ์ที่เป็นการยอมรับของสังคมที่เป็น
มาตรฐาน 
   4.2 โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความไม่ชอบ ความโกรธ ความเกลียดชัง สิ่งเหล่านี้
อาจเกิดได้จากหลายกรณี เช่น โกรธหรือไม่ชอบเพราะท างานไม่ถูกใจ เพราะไม่ยอมอ่อนข้อหรือไม่เห็นด้วย
กับนักบริหาร หรือไม่ชอบเพราะเป็นของฝ่ายตรงข้าม หากนักบริหารไม่สามารถละอคติข้อนี้ได้ จะก่อให้เกิด
กลุ่มต่าง ๆ ในองค์การ แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกในที่สุดก็หาความเจริญไม่ได้ 
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   4.3 โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะเขลา โง่ หลง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความมั่นใจหรือ
ส าคัญถึงความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่เปิดใจรับความเห็นใหม่ ๆ เคยเชื่ออย่างไรก็ยึดมั่นอย่างนั้นตลอด
ทั้งๆ ที่เหตุผลไม่มี หรือว่าเคยมีแต่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่นักบริหารที่ล าเอียงก็ยังคงดื้อรั้น
ความคิดเห็นโดยมีความเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนไปตัวเองจะเสียหน้า จึงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ความคิด เช่นนี้นับเป็น
ความคิดท่ีโง่เขลาเบาปัญญาและเป็นตัวถ่วงความเจริญและการพัฒนาในองค์การทั้งสิ้น 
   4.4 ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะกลัว ความกลัวของนักบริหารก็มีมากเช่นเดียวกับ
ปุถุชนธรรมดาทั่ว ๆ ไป บางคนอาจจะกลัวลูกน้องไม่รัก กลัวงานไม่ดีไม่ก้าวหน้า กลัวผู้บังคับบัญชาต าหนิไม่
ถูกใจ กลัวสารพัดเรื่อง เลยเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจผู้คนแม้แต่คนรอบข้างในที่สุดนักบริหารที่ดีต้องกล้า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งกล้าในการตัดสินใจและการกระท าอย่างอาจหาญ 
  อคติ 4 ประการดังกล่าวมา นับเป็นหลักการเบื้องต้นในการครองใจคนอย่างเสมอภาค ของนัก
บริหาร โดยเริ่มต้นจากการไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพราะรัก เพราะโกรธเกลียด เพราะลุ่มหลง และ
เพราะกลัว หากความล าเอียงเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์การใดก็ตาม ย่อมจะน าความขัดข้องบาดหมาง 
และความเสียหายได ้

  5. ทศพิธราชธรรม 
  ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือราชาผู้ปกครองประเทศ อย่างไรก็ตาม
หลักธรรมในข้อนี้ สามารถน ามาอนุโลมและประยุกต์ใช้กับนักบริหารองค์การหรือผู้น าทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
กิจการงานที่ดี มีความเป็นธรรม มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความสวัสดีในสังคม เพราะมีผู้ปกครองที่ทรง
คุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการ โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) 
(2552 : 17-20) ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
   5.1 ทาน คือ การให้ นักบริหารหรือนักปกครอง ต้องรู้จักบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ เป็นนัก
เสียสละ โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพ่ือให้เขาได้ รู้จักเอาใจใส่ดูแล จัดสรรสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ประชาชน
หรือหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับประโยชน์สุข ได้รับความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เดือดร้อน และให้การสนับสนุนแก่ผู้บ าเพ็ญคุณงามความดี เช่นให้รางวัลให้เลื่อนยศเลื่อนฐานะ เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ทอดทิ้งดูดายในยามทุกข์ยากยามต้องการค าแนะน าปรึกษาก็ช่วยให้แสงสว่าง 
แนะคือบอกอุบายให้รู้ น าคือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง แม้หากผู้ใต้บังคับบัญชาจะผิดพลาดบ้างโดยมิได้ตั้งใจ 
ผู้ใหญ่ต้องรู้จักให้โอกาสแก้ไข ให้อภัย ให้น้ าใจ นี่เป็นเหตุน ามาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ 
   5.2 ศีล คือ ประพฤติดีงาม ทั้งกาย วาจา ผู้ปกครองหรือนักบริหาร ต้องมีความประพฤติดี
งาม รู้จักรักษาความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาเกียรติคุณ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือ
ของประชาชน มิมีข้อที่ผู้ใดจะดูหมิ่นดูแคลนได้ ก่อให้เกิดความไว้วางใจเลื่อมใสในผู้น า อันเกิดจากการรักษา
กาย วาจาให้เรียบร้อย รวมความว่า การรักษาศีล มีจุดมุ่งหมายคือรักษาตนไว้มิให้เสียหาย เป็นการปิด
ช่องทางที่จะน าความเสียหายมาสู่ตนเอง โดยเฉพาะศีล 5 ประกอบด้วย 
    ศีลข้อที่ 1 ป้องกันการที่ตนจะเสียหายเพราะความโหดร้าย 
    ศีลข้อที่ 2 ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความใจอยาก 
    ศีลข้อที่ 3 ป้องทางท่ีตนจะเสียหายเพราะมากรัก 
    ศีลข้อที่ 4 ป้องทางท่ีตนจะเสียหายเพราะปากชั่ว 
    ศีลข้อที่ 5 ป้องทางท่ีตนจะเสียหายเพราะมัวเมา 
   รวมความว่า เมื่อผู้ปกครองหรือนักบริหารมีศีลเป็นเครื่องก ากับพฤติกรรมทางกาย วาจา
แล้ว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็จักไม่น าความเสียหายมาให้แก่ตนทั้งผู้น าและผู้ตาม 
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   5.3 ปริจจาคะ คือ การบริจาคหรือความเสียสละ ได้แก่ สามารถเสียสละความสุขความ
ส าราญทรัพย์สินเป็นต้น ตลอดชีวิตของตนได้ เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง นักบริหารหรือนักปกครองนั้น หากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นคนสกปรก ไม่สามารถท างาน
เพ่ือบ้านเมืองได้กว้างขวางเพราะเป็นคนเห็นแก่ตนแก่ตัวนั้น เป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบ ย่อมจักไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย และยังอาจน าความเสียหายมาสู่สังคมและประเทศได้แต่หากผู้น าเป็นนักเสียสละมี
จาคะธรรม กย็่อมสามารถที่จะเป็นผู้น าที่บันดาลประโยชน์สุขให้เกิดได้อย่างไพศาล ฉะนั้น วิญญาณของผู้น า 
จึงได้แก่ ความเป็นนักเสียสละ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “พึงเสียสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ พึงสละ
อวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต พึงเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม” นี่จึงเป็นยอดของนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่ 
   5.4 อาชวะ คือ การปฏิบัติภาระด้วยความซื่อตรง ไม่คดไม่โกง ไม่กอบโกย ไม่เสแสร้งแกล้ง
มายา หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ แต่ปฏิบัติโดยสุจริต การงานหน้าที่มีแต่ความสะอาด โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่นักบริหารทุกระดับชั้นพึง
ระวัง และปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น เช่น 
    - ซื่อตรงต่อบุคคล ได้แก่ ไม่คิดทรยศต่อมิตรและผู้มีพระคุณ 
    - ซื่อตรงต่อเวลา ได้แก่ การท างานตรงต่อเวลา นาทีที่ก าหนดหมาย ไม่เบียดเบียนเวลา 
โดยใช้เวลาราชการไปเป็นประโยชน์ของตน 
    - ซื่อตรงต่อวาจา ได้แก่ รับปากรับค าไว้กับใคร อย่างไร ก็พยายามให้ได้ตามนั้น 
    - ซื่อตรงต่อหน้าที่ ได้แก่ ตั้งใจท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผล ไม่ละทิ้งเสีย
กลางคัน 
    - ซื่อตรงต่อความดี ได้แก่ รักษาความดีที่เรียกว่า “ธรรม” ไว้มิให้เสียหาย เช่น ความ
เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ความชอบธรรม และความเป็นธรรม  
    - ซื่อตรงต่อตนเอง ได้แก่ ไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน เอาเหตุผล
เข้าปรับปรุงกับเหตุการณ์ อันเป็นแนวคิดของตน ไม่ฝืนใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีงามผิดจากปฏิญาณของตน 
   นักบริหารที่มีความซื่อตรงย่อมได้รับความไว้วางใจจากมวลชนหรือประชาชนแม้เมื่อถึง
คราวจะพิจารณาตัดสินใจ หรือตัดสินกรณีปัญหาใด ก็มักจะได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นอยู่เสมอ 
   5.5 มัททวะ คือ การแสดงความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็นคนไม่แข็งกระด้างปราศจาก
มานะ ทิฐิ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่ง หรือหยาบคายเอาแต่ใจตัว ลบหลู่ดูถูกคนอ่ืน ธรรมข้อนี้เป็นหนทางชี้ให้นัก
บริหารเป็นผู้มีกิริยาดี มีความสุภาพอ่อนโยนต่อทุกชนชั้น ความสุภาพอ่อนโยนนี้เป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังในการ
สร้างความศรัทธาเลื่อมใส และผูกใจไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.6 ตปะ คือ การใช้ความเพียรเพ่ือเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิตเห็นผิดเป็นชอบ 
รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นอยู่ในความส าราญและการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ มุ่งมั่นที่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ ธรรมข้อนี้ เป็นเครื่องเติมใจนักบริหารมิให้ลืมตัว
และหลงผิด ดังนั้นนักบริหารที่ดีจึงต้องเพียรพยายามฝึกฝน สร้างก าลังใจที่จะผลาญความชั่วมัวเมาที่เกิดขึ้น
จากการมีอ านาจ 
   5.7 อักโกธะ คือ ความไม่กริ้วโกรธ ไม่ลุอ านาจของความโกรธ ได้แก่ การรู้จักใช้เหตุผล ไม่
เกรี้ยวกราดปราศจากเหตุผล ไม่กระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ าใจรู้จักระงับความขุ่นเคือง
แห่งจิต มีการกระท าการต่าง ๆ ด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบ เยือกเย็น เพราะบางครั้งนักบริหารมอบหมายงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เขาอาจท างานบกพร่อง เสียหาย ผู้เป็นหัวหน้าต้องใจเย็น มีสติยั้งคิด มีสติให้อภัย สิ่ง
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เหล่านี้จะน ามาซึ่งความรัก ความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมให้นักบริหารมีบุคลิกภาพที่น่า
เลื่อมใสอีกด้วย 
   5.8 อวิหิงสา คือ ความเป็นผู้ไม่หลงระเริงในอ านาจ ไม่เบียดเบียนบีบคั้นข่มขี่ มีความก็ไม่
หาเหตุ เบียดเบียนลงโทษด้วยอาชญาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาราษฎร์ด้วยความอาฆาตเกลียดชัง ไม่ใช้
อ านาจในทางที่ผิด ไม่ใช้อภิสิทธิ์ส่วนตนไปข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่า ธรรมข้อนี้จะสร้างความเคารพรัก
ใคร่นับถือจากเพ่ือร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
   5.9 ขันติ คือ ความอดทน เข้มแข็งไม่ท้อถอย ได้แก่ ความเป็นผู้อดทนต่อกระแสอกุศลที่มา
กระทบ ตลอดถึงความอดทนต่องานที่ตรากตร า ต่อความเหนื่อยยาก ถึงล าบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร 
ก็ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอดหมดก าลังใจ ไม่ละทิ้งงานกิจกรรมที่ท าโดยชอบธรรม ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึก
และหลักการในการรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ธรรมนี้จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองหรือนักบริหาร มี
ความงดงามในเส้นทางของการด ารงต าแหน่งหน้าที่ เป็นความดีที่ เป็นเกราะป้องกันอุปสรรคที่มา
กระทบกระท่ังในบางครั้งบางโอกาส 
   5.10 อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดพลาด ความไม่คลาดธรรม หรือ แปลความอีกนัย
หนึ่งคือ ความไม่เป็นผู้ประพฤติที่ผิดท านองคลองธรรมทางศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาราษฎร์เป็นที่ตั้ง สถิตมั่นใน
ธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี ไม่ประพฤติให้พลาด ไม่ปฏิบัติให้เคลื่อนจนกลายเป็นวิปริต
ผิดเพ้ียนไป ธรรมข้อนี้มีความส าคัญ เป็นหลักการที่รวมความเป็นคุณสมบัติของผู้ปกครอง ผู้น าและนัก
บริหารทั้งหมด 
 สรุปได้ว่า หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ เป็นหลักปฏิบัติของพระราชา ผู้ปกครอง นักบริหาร 
รวมทั้งผู้น าระดับต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความ
สงบสุข และย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวม และส่วนตน รวมทั้งเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้บริหารเป็น
บุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องเชิดชูขององค์การอีกด้วย 
 

  6. อปริหานิยธรรม 
  อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญเป็นธรรมที่
ก่อให้เกิดความสามัคคี องค์การหรือหน่วยงานใด หากนักบริหารได้น าหลักอปริหานิยธรรมนี้ไปในการพัฒนา
องค์การย่อมส่งผลให้องค์การมีแต่ความเจริญก้าวหน้า พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2547 : 26) ได้
ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรมว่า เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่
ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียว มี 7 ประการ คือ 
   6.1 หมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พบปะหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) 
โดยสม่ าเสมอ 
   6.2 พร้อมเพรียงการประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกิจทั้งหลายที่พึง
ท าร่วมกัน 
   6.3 ไม่ถืออ าเภอใจ ใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติ
วางไว้ และไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้ แล้วถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็น
ธรรมนูญ 
   6.4 ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มายาวนานให้เกียรติ นับถือท่านเหล่านั้น มองเห็น
ความส าคัญแห่งถ้อยค าท่านว่าเป็นสิ่งที่พึงรับฟัง 
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   6.5 ให้เกียรติและคุ้มครองสตรี มิให้มีการเบียดเบียนข่มเหงรังแกกัน 
   6.6 เคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชณียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติอันเป็นเครื่องเตือนความ
ทรงจ าเร้าให้ท าดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตาม
ประเพณ ี
   6.7 จัดการให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ซึ่ง
เป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก 
  สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นธรรมส าหรับการปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่
ความเจริญของหมู่คณะ องค์การ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการปกครองระดับประเทศ ส าหรับลักษณะอปริ
หานิยธรรมที่จะน ามาใช้ในองค์การนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้มีธรรม 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีธรรม และมีหลักการบริหารจัดการที่ดี หลักอปริหานิยธรรมนี้จึงเป็นหลักธรรมที่
ผู้บริหารองค์การพึงน าไปใช้เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

  7. สาราณียธรรม 
  สาราณียธรรมเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รักเคารพ 
เป็นไปเพ่ือความไม่ทะเลาะวิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ อันจะ
สามารถท าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกล่าวคือเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือ
ร่วมงาน ร่วมกิจการหรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องครอบครัวที่พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2547 : 23) ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
   7.1 เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา กล่าวคือ แสดงไมตรีจิตและความหวังดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชนด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง  ๆ ด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ 
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
   7.2 เมตตาวจีกรรม พูดกันด้วยเมตตา กล่าวคือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือ
แนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
   7.3 เมตตามโนธรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา กล่าวคือ จัดตั้งความปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มใสต่อกัน 
   7.4 สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปัน กล่าวคือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 
แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคต่อกัน 
   7.5 สีลสามัญญุตา ประพฤติดีเหมือนเขา กล่าวคือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ  
   7.6 ทิฎฐิสามัญญุตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ กล่าวคือ รับฟังความคิดเห็นมีความเห็นชอบ
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความถูกต้องดีงาม 
  จะเห็นได้ว่าหลักสาราณียธรรม 6 ประการ ดังกล่าวมา เป็นหลักที่สมาชิกในองค์การจ าต้อง
น ามาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์การโดยนักบริหารต้องเป็น
แบบอย่างในการน าหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติ ในการช่วยเหลือกิจธุระของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดง
กิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวัง
ดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลั ง เป็นส่วนหนึ่งของพุทธวิธีในการ
บริหารเพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์การและเพ่ือร่วมงาน 
  นอกจากจะแสดงหลักธรรมในการสร้างความปรองดองในหมู่คณะแล้ว ในทางธรรมยังแสดงถึง
เหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ไว้ 6 ประการด้วย ซึ่งก็คือ การเป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้ลบหลู่ ตีเสมอ เป็นผู้มักริษยา 
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มีความตระหนี่ เป็นผู้โอ้อวด มีมารยาท มีความเห็นผิด และความเป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตน ดื้อรั้น 
คลายได้ยาก ท่านว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ย่อมไม่มีความเคารพย าเกรงแม้ผู้ที่ควรเคารพ ไม่เคารพแม้ใน
คนดี ย่อมก่อความวิวาท ซึ่งเป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์แก่คนส่วนมาก เพื่อพินาศแก่ชนส่วนมาก เพ่ือความทุกข์
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นต้น 
  เมื่อแสดงเหตุแล้วท่านก็แสดงวิธีแก้ ด้วยการให้พิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการวิวาทดังที่กล่าวมานี้ 
ทั้งภายในและภายนอก พยายามละเหตุแห่งความวิวาทเสีย การทะเลาะวิวาทก็จะระงับได้ 
  จะเหน็ได้ว่าทางธรรม ท่านให้ผู้ที่อยู่ในการทะเลาะวิวาทใช้การพิจารณาตนด้วยปัญญา ดูว่าตน
มีเหตุแห่งการวิวาทอยู่หรือไม่ แล้วละที่เหตุ เพราะการที่มีปัญหาเกิดขึ้นนั้น สามารถพูดคุยกันดี  ๆ ได้ ไม่
จ าเป็นต้องทะเลาะวิวาท ถ้าเราไม่เป็นคนมักโกรธ พยายามละโทสะของเราลง เพ่ิมขันติ ความอดทน ไม่ดื้อ
รั้นหรือโลภมากเกินไป รับฟังเหตุผล ปรึกษาหารือ แล้วคิดถึงประโยชน์ของหมู่ คณะด้วย เพราะการสร้าง
ความสามัคคีนั้นตามหลักสาราณียธรรมต้องอาศัยหลักความไม่เบียดเบียนและความจริงใจที่เสมอกันทุกฝ่าย 
เอาชนะความโกรธ (ทั้งภายนอก คือ ความโกรธของคนอ่ืน และภายใน คือ การโกรธของเราเอง) ด้วยความ
ไม่โกรธ จึงจะเป็นการประพฤติธรรม หากใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟัน การทะเลาะวิวาทย่อมมีแต่จะบานปลาย 
จะเกิดความเสียหายมาก เพราะมุ่งแต่การทะเลาะ ไม่มีใครฟังใคร และไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง 

  8. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง) 
  เหฏฐิมทิศ เป็นหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ปรากฏในสิงคาลกสูตร 
โดยเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะพึง
ปฏิบัติต่อกันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย (พระราชวิสุทธิโมลี (ทองดี สุรเตโช), 2525 : 64-66) มี
ดังนี้ 
   8.1 จัดการงานให้ตามก าลัง กล่าวคือ มอบหมายหน้าที่การงานให้สมควรแก่ก าลังความรู้ 
สติปัญญาความสามารถ หรือเรียกอีกอย่างว่า ใช้คนให้ถูกกับงาน 
   8.2 ให้อาหารและรางวัล กล่าวคือ ให้ค่าแรงตามความเหมาะสมกับฐาน เมื่อท าดีก็รู้จักยก
ย่อง ชมเชย และสามารถอุดหนุนให้ได้รางวัล เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม เมื่อท าไม่ดีก็คอย
ตักเตือนแนะน าสั่งสอน ให้พัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้น 
   8.3 รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้  กล่าวคือ ต้องรู้จักดูแลสารทุกข์สุกดิบของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เป็นผู้แล้งน้ าใจในยามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความทุกข์ยาก 
   8.4 ด้วยแจกอาหารที่มีรสชาติดี ๆ ให้รับประทาน กล่าวคือ ให้รู้จักมีน้ าใจ แบ่งปันอาหาร
การกิน ของใช้ดี ๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
   8.5 ด้วยปล่อยในสมัย กล่าวคือ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีวันหยุดพักผ่อนบ้างตามโอกาสอัน
สมควร 
  ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเจ้านายหรือบังคับบัญชาปฏิบัติดูแลตนอย่างนี้แล้ว ก็พึงปฏิบัติ
อนุเคราะห์ให้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา 5 ประการ คือ 
   1) ลุกขึ้นท างานก่อนนาย คือ ให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันขันแข็งควรมา
ท างานก่อนผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็ให้มาทันเวลาท างาน ไม่มาสายกว่าผู้บังคับบัญชาหรือมาสายกว่าเวลา
ท างานตามปกต ิ
   2) เลิกการท างานหลังผู้บังคับบัญชา คือ ท างานด้วยความขยันขันแข็งแม้เมื่อเวลาเลิกงานก็
เลิกทีหลังผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลา ไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน 
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   3) ถือเอาแต่ของที่ผู้บังคับบัญชาให้ คือ มีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดี ไม่คดโกงนายหรือ
ผู้บังคับบัญชา ไม่คอรัปชั่น ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรมเกินกว่าเหตุ 
   4) ท างานให้ดีขึ้น คือ ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ทั้งด้านคุณวุฒิ ทักษะความสามารถและสร้าง
วิสัยทัศน์ในการท างานให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง 
   5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ คือ ต้องรู้จักน าคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาไปยกย่อง
สรรเสริญ ตามความเป็นจริงตามสถานที่และโอกาสอันสมควร 
  กล่าวโดยย่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อกันดังค านักปกครองนักบริหารแต่
โบราณที่กล่าวไว้ว่า “อยู่สูงให้นอนคว่ า อยู่ต่ าให้นอนหงาย” 
  อยู่สูงให้นอนคว่ า หมายความว่า เป็นผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้น าคน พึงดูแลเอาใจใส่
ท านุบ ารุงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วยดี คือ ด้วยความเป็นธรรม เพ่ือให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชามี
ขวัญก าลังใจในการสนองงานได้เต็มที่ อย่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกท้อแท้ ท้อถอยหรือหมดก าลังใจ 
  อยู่ต่ าให้นอนหงาย หมายความว่า ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ก็พึงปฏิบัติตนต่อเจ้านายหรือ
ผู้บังคับบัญชาด้วยดี รับสนองงานท่านด้วยความยินดีด้วยใจจริง และท างานด้วยความเข้มแข็งตามหลักธรรม
คือเหฏฐิมทิศ ดังกล่าว 
 การครองงาน 
 ในการท างานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือเอกชน ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ย่อม
ประสบกับปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่มากก็น้อย เริ่มจากปัญหาภายในตัวมนุษย์ เช่น ปัญหาการขี้เกียจ 
การไม่อุทิศตนต่องานที่รับผิดชอบ การท างานเพียงเพ่ือให้หมดเวลาไปวัน ๆ และปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การท างาน เช่น ปัญหาการท างานไม่มีประสิทธิภาพ การบกพร่องต่อหน้าที่  เป็นต้น รวมทั้งปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลซึ่งส่งผลต่องานที่รับผิดชอบ นักบริหารจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของงานที่ตน
รับผิดชอบ และในส่วนของการควบคุมติดตามงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ หลักจริยธรรมที่น าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน มีดังนี้ 

  1. อิทธิบาท 4 
  อิทธิบาท 4 คือ จริยธรรมที่จะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน เป็นพ้ืนฐานของการ
ด ารงชีวิตของตน นักบริหารที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่ด้วยดีตลอดมา เป็นธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย        
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542 : 842-844) ได้อธิบายถึงหลักอิทธิบาทว่า เป็นหลักแห่งความส าเร็จ
หรือทางแห่งความส าเร็จ โดยการเริ่มที่ใจหมายถึงการท าสิ่งต่าง  ๆ ด้วยใจรัก ความพากเพียรด้วยใจจดจ่อ 
และใช้ปัญญาใคร่ครวญอยู่เสมอ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
   1.1 ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่ในสิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักใน
จุดหมายของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่าย ๆ ว่ารักงาน รัก
จุดหมายของงาน พูดให้ลึกในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่ง
นั้น ๆ ของงานนั้น อยากท าให้ส าเร็จตามจุดหมายที่ดีงามนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองานนั้นก าลังเดินหน้า ไปสู่
จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความอ่ิมเอิบใจ ครั้งสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมาย ก็รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่
พร้อมไปด้วยความรู้สึก โปร่งโล่งผ่องใส เบิกบานแผ่ออกไป 
   ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าดีงามความสมบูรณ์ของ
สิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้น เมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจ
ถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้ เมื่อมีฉันทะน าแล้ว ก็ต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุด
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ของสิ่งนั้นของงานนั้น ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้า หรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการ
ด าเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสม่ าเสมอไม่ซ่านไม่ส่าย 
   1.2 วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไปใจสู่ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรค และความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ได้
ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปี เท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอย กลับ
เห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ ท าให้ส าเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างานหรือการ
ปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมายและผลจากการทุ่มเทในการท างานย่อม
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเสมอ 
   1.3 จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิดใน
เรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืน ๆ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางที
จัดท าเรื่องนั้นงานนั้น จะขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่
สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดใกล้ ๆ บางทีก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมท าให้สมาธิ
เกิดข้ึน จิตแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลังมากเฉพาะส าหรับภารกิจนั้น 
   1.4 วิมังสา แปลว่า การสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้น ในกิจที่ท า รู้จักทดลองและคิดค้นหา
ทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาในการท างานอย่างมีสมาธิ คนมีวิมังสาเป็นพวกชอบคิด ค้นหา
เหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าสิ่งใดก็จะพิจารณาทดสอบไป ทดสอบหาเหตุและผลอันเป็น
องค์ประกอบของการท างาน คือ ไตร่ตรองพิจารณาหน้าที่การงานท างานอย่างรอบคอบ 
  หลักอิทธิบาท 4 ประการดังกล่าวมา เป็นหลักหรือแนวทางให้ประสบผลส าเร็จในกิจการงานที่
รับผิดชอบหรือตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาจกล่าวได้ว่าผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วย
หลักอิทธิบาท ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ หรือมีความส าเร็จ
ของงานเป็นที่ตั้งอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

  2. ฆราวาสธรรม 
  ฆราวาสธรรม คือ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ครองเรือน นักบริหารองค์การซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้า
ครอบครัวขององค์การนั้น มีหลักปฏิบัติโดยได้ยึดหลักธรรมในข้อนี้แล้วจะท าให้นักบริหารมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อผู้ร่วมงาน ขจัดความคิดท่ีไม่ดีทั้งหลายให้หมดไปจากจิตใจทั้งมวล ท าให้องค์การเกิด
ความสงบสุขและร่มเย็นได้ ฆราวาสธรรม ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ (ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, 2542 : 
212-213) 
   2.1 สัจจะ คือ ความจริง การด ารงอยู่ในความถูกต้องที่เป็นความจริง ซื่อสัตย์ต่อกัน ซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพของตน ยึดถือค าพูดของตนโดยใช้เหตุและผล พูดจามีหลักเกณฑ์และน่าเชื่อถือได้ ไม่หลอกลวง 
พูดจริง ท าจริง ย่อมส่งผลให้นักบริหารนั้นย่อมได้รับความเคารพนับถือจากผู้อ่ืน 
   2.2 ทมะ คือ การข่มใจตนเอง การข่มใจไม่ให้ซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ยับยั้งไม่ให้เกิด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น นักบริหารเมื่อยึดถือธรรมข้อนี้แล้ว จะท าให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดอย่าง
รอบคอบ ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน ท างานด้วยเหตุและผล ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจความต้องการใฝ่ต่ า จะท าให้การ
งานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายได้ 
   2.3 ขันต ิคือ ความอดทน หนักแน่นมั่นคง นักบริหารต้องมีความอดทนต่อความยากล าบาก 
อดทนต่อความทุกข์กายทุกข์ใจ และอดทนต่อความเจ็บแค้นใจในเรื่องราวที่มากระทบกระทั่งในทางที่ไม่ดี ข้อ



จริยธรรมของนักบริหาร หน้า 115 

นี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการท างานส าหรับทุกคนอยู่แล้ว นักบริหารจะต้องมีความอดทนมากกว่าบุคคลอ่ืนใน
องค์กร เพราะความอดทนจะน ามาซึ่งความส าเร็จที่งดงาม  
   2.4 จาคะ คือ ความเสียสละสิ่งของและการเสียสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงใจ คือ
กิเลส นอกจากนั้นนักบริหารยังจะต้องเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ตนเองปฏิบัติอยู่ด้วย เช่น อบายมุขชนิดต่าง 
ๆ ตลอดจนสิ่งที่ไม่ดีด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
  ฆราวาสธรรม 4 ประการนี้ นักบริหารต้องน าไปปฏิบัติให้ครบทั้ง 4 ประการ เพราะเป็นหลัก
จริยธรรมที่ช่วยฝึกฝนกาย ใจของนักบริหารและบคุคลทั่วไปให้สูงส่ง ให้เป็นคนดีถ้าเป็นนักบริหารแล้ว ก็มีอา
นิสงค์ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การก็มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  3. อนากุลกรรม 
  อนากุลกรรม คือ การท างานที่ไม่คั่งค้าง จริยธรรมข้อนี้ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรในหัวข้อ ที่ว่า
ด้วยการท างานที่ไม่คั่งค้าง ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง งานอากูล คือ งานที่คั่งค้างหมายความถึง 
พฤติกรรมการท างานที่หมักหมมงาน มีลักษณะดินพอกหางหมู ท างานหนึ่งงานใดยังไม่เสร็จก็เริ่มงานใหม่ 
ท างานแบบผัดวันประกันพรุ่ง ท างานทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ค าพา ค าหอม และคณะ (2542 : 255) ได้อธิบายการ
ท างานที่ค่ังค้างไว้ว่า 
   3.1 ท างานไม่ถูกกาล 
   3.2 ท างานไม่ถูกวิธี 
   3.3 ไม่ยอมท างานหรือผัดวันประกันพรุ่ง บ่ายเบี่ยงอยู่ร่ าไป 
  ส าหรับวิธีที่ท าให้งานส าเร็จเป็นลักษณะงานไม่อากูล คือ ต้องประกอบด้วยฉันทะ ความพอใจ
ในงานที่ท า วิริยะ ความเพียรหรือแข็งใจในกิจที่ท า จิตตะ ความตั้งใจท าและวิมังสา คือ การพิจารณา
ไตร่ตรองงานท่ีท าหรือการท างานด้วยความเข้าใจ เราเรียก 4 ประการนี้ว่า หลักอิทธิบาท 4 นั่นเอง 

  4. อธิษฐานธรรม 
  อธิษฐานธรรม เป็นหลักแห่งความมุ่งมั่นในการท างาน ตามความหมายในพระพุทธศาสนา ค า
ว่า อธิษฐานธรรม มีความหมายโดยรากศัพท์ หมายถึง ความตั้งใจที่จะท าอะไรให้ส าเร็จด้วยความเพียรของ
มนุษย์ ธรรมอันเป็นที่มั่นของบุคคล ธรรมที่ควรใช้เป็นที่ประดิษฐานแห่งตน เพ่ือให้สามารถยึดเอาผลส าเร็จ
สูงสุด อันเป็นที่หมายไว้ได้ โดยไม่เกิดความส าคัญตนผิด และไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน บางที
แปลว่าธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจมี 4 ประการ คือ (รัตนะ ปัญญาภา, 2553 : 225-226) 
   4.1 ปัญญา คือ ความรู้ชัด หยั่งรู้ในเหตุผล พิจารณาให้เข้าใจในสภาวะของสิ่งทั้งหลายจน
เข้าถึงความจริง 
   4.2 สัจจะ คือ ความจริง ด ารงมั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญา เริ่มแต่จริงวาจา
จนถึงปรมัตถสัจจะ 
   4.3 ความสละ คือ สละสิ่งอันเคยชิน ข้อที่เคยยึดถือไว้ และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจาก
ความจริงเสียได้ เริ่มตั้งแต่ละอามิสจนถึงสละกิเลส 
   4.4 อุปสมะ คือ ความสงบ ระงับโทษขัดข้องหมองมัววุ่นวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแล้ว
ท าจิตใจให้สงบได ้
  แนวทาง 4 ประการดังกล่าวนี้ อธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับการท างานคือ ประการแรก การจะ
ท างานใดก็ตาม จะต้องใช้กระบวนการแห่งปัญญา คือ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลสม่ าเสมอ ประการที่สอง มีความ
จริงใจซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายชีวิตตนเอง บุคคลและสิ่งแวดล้อม ประการที่สาม คือ รู้จักแบ่งปันน้ าใจแก่ผู้อ่ืน
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ตามสมควร และประการสุดท้าย ไม่ว่าจะท าการงานสิ่งใดควรหลีกเว้นวิถีที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง ขุ่นข้อง
หมองมัว กล่าวคือ มุ่งสู่ความสงบ สันติและปราศจากความขัดแย้งใด ๆ ในการท างาน 

สรุป 

 ในเรื่องของจริยธรรมส าหรับนักบริหารนั้น จะเห็นได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นที่เข้าใจ
โดยทั่วกันว่าการบริหารคือศาสตร์และศิลป์ในการใช้ทรัพยากรในการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูดหรือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจะท าให้งานขององค์การบรรลุซึ่งจุดหมายได้ปัจจั ยส าคัญคือนักบริหาร 
เพราะนักบริหารจะมีบทบาทในการน าพาคนในองค์การให้ร่วมท างานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น  นัก
บริหารจึงต้องมีสมบัติทั้งภายนอกและภายใน สมบัติภายนอก คือ บุคลิกภาพ ความรู้ และทักษะในการ
ท างาน ส่วนบุคลิกภายในคือ การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ และน ามาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบริหารงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งแก่ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งเพ่ือ
ร่วมงาน 
 จริยธรรมที่เหมาะสมกับนักบริหารที่เป็นหลักปฏิบัติผู้เขียนได้วางกรอบจริยธรรมไว้ 3 ด้าน คือ 
ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน 
 การครองตน หมายถึง การส ารวมระวังการรักษาตน ให้ด ารงอยู่แต่ในคุณความดี เพ่ือให้การ
ด ารงชีวิตของตนไปในทางท่ีดีที่ชอบ ประกอบด้วยสารประโยชน์ เพ่ือให้ถึงความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองและ
สันติสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยมีหลักจริยธรรม ที่ประกอบด้วย 1) สัปปุริสธรรม คือ หลักคุณธรรมของสัตบุรุษหรือ
คนดี 2) มรรค 8 คือ ธรรมเพ่ือการพ้นทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหาชีวิตและสังคม หรือบางครั้งจะเรียกได้ว่าเป็น
ธรรมสายกลางไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปในการท างาน 3) อบายมุข คือ ทางน ามาซึ่งความเสื่อมแก่การ
ด ารงชีวิตที่ปกติในสังคม 4) โลกบาลธรรม คือ ธรรมคุ้มครองโลก 5) ธรรมอันท าให้งดงาม เป็นธรรมที่สอนให้
คนรู้จักรักในตนเอง รักในความเป็นคนรักในบทบาทหน้าที่และศักดิ์ศรี ความมีเกียรติของตนเอง 6) จักร
ธรรม เป็นธรรมที่น าพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
 การครองคน คือ การบริหารจัดการเกี่ยวกับคน บทบาทด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน การวาง
ตนทั้งการพูดและการกระท าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส าหรับหลักจริยธรรมของนักบริหารที่ใช้ส าหรับการ
สงเคราะห์ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติ การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือความเหมาะสมกับฐานะ
และต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ เพ่ือเป็นการเชิดชู การยกย่องนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งการวางตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็น หลักจริยธรรมในการครองคน ประกอบด้วย 1) กัลยาณมิตรธรรม เป็นคุณธรรม
ส าหรับผู้เป็นมิตร 2) พรหมวิหาร คือ เป็นธรรมส าหรับนักปกครอง นักบริหาร 3) สังคหวัตถุธรรม เป็นธรรม
ที่จะช่วยให้คนรู้จักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันตามฐานะและบทบาท 4) อคติ คือ ความล าเอียง หรือความ
ไม่เที่ยงธรรม เป็นธรรมที่นักบริหารควรหลีกห่าง 5) ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือ
ราชาผู้ปกครองประเทศ และประยุกต์ใช้กับนักบริหารองค์การหรือผู้น าทุกระดับ 6) อปริหานิยธรรมหมายถึง
ธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี 7) สาราณียธรรม 
คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 8) เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง) เป็นหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ
ระหว่างนายจ้ากับลูกจ้าง 
 การครองงาน คือ การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักธรรมที่เหมาะสมในการเป็นเครื่องส่งเสริมในการ
ท างาน ประกอบด้วย 1) อิทธิบาท 4 คือ จริยธรรมที่จะช่วยน าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน 2) ฆราวาส
ธรรม คือ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ครองเรือนและผู้ท าการงาน 3) อนากุลกรรม คือ การท างานที่ไม่คั่งค้าง 
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หมายความถึงพฤติกรรมการท างานท่ีหมักหมมงานลักษณะดินพอกหางหมู 4) อธิษฐานธรรม คือ ธรรมที่ควร
ตั้งไว้ในใจ เป็นหลักแห่งความมุ่งมั่นในการท างาน 
 เมื่อนักบริหารได้น าหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการครองตนครองคนและครองงานดังกล่าวไปปฏิบัติ
ทั้งในส่วนของตนและในส่วนของการท างานแล้วย่อมได้รับความส าเร็จทั้งในด้านการด ารงชีวิตที่ดีงาม เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ย่อมได้รับความเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังได้รับความ
ร่วมมือในการท างานจากผู้ใต้บังคับบัญชาอันเกิดจากการใช้หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการผูกใจ
คนในองค์การ และผลส าเร็จสุดท้ายคืองานย่อมบรรลุเป้าหมายเพราะน าหลักจริยธรรมประยุกต์เข้ากับ
ศาสตร์ด้านการบริหารจนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ค าถามทบทวน 

 1. จริยธรรมมีความส าคัญต่อนักบริหารอย่างไร 
 2. ลักษณะส าคัญเกี่ยวกับการครองตนของนักบริหาร จะมีลักษณะเป็นอย่างไรและจงยกหลัก
จริยธรรมที่ใช้ส าหรับการครองตนมาไม่น้อยกว่า 2 หัวข้อพร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
 3. ลักษณะสมบัติผู้ดีของนักบริหารเป็นอย่างไร มีก่ีประการ อะไรบ้าง 
 4. เพราะเหตุใดอบายมุขจึงแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมและอบายมุขมีกี่ประการแต่ละอย่างมี
โทษอะไรบ้าง และท่านเห็นว่าอบายมุขข้อใดมีโทษมากท่ีสุดเพราะเหตุใด 
 5. นักบริหารที่วางตนเองอย่างมีกัลยาณมิตรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เป็นอย่างไร 
 6. พรหมวิหารธรรม มีความหมายเป็นอย่างไร นักบริหารจะใช้หลักพรหมวิหารในแต่ละข้อในกรณี
เช่นไร 
 7. สุภาษิตไทยที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” เป็นสุภาษิตที่
สอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุธรรมข้อใด จงอธิบาย 
 8. พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพิธีขึ้นครองราชย์ว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระบรมราชโองการนี้เกี่ยวข้องกับ
หลักจริยธรรมใดมากที่สุด และหลักจริยธรรมนั้นมีก่ีข้ออะไรบ้าง 
 9. การท างานที่ไม่คั่งค้างหมายถึงการท างานในลักษณะใดและจะใช้หลักธรรมใดมาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวนี้ 
 10. หลักการท างานที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จนั้น ต้องมีหลักจริยธรรมใดบ้างและมีกี่อย่าง
อะไรบ้าง 
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