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ธุรกิจโดยการนําหลักธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ตลอดถึงสงเสริมให
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โครงการปฏิบัติธรรมสําหรับบุคคลท่ัวไป เปนการคืนกําไรใหกับสังคมดวย 
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ABSTRACT 
The objectives of this thesis were: 1) to study the  principle for business 

management, 2) to study the Buddhist ethics for the business management appeared in the 
Buddhist texts, and 3) to study the application of the Buddhist ethics for the business 
management: a case study of Fairyland Department Store, Nakhon Sawan Province 

This research applied the documentary research with collecting data from Tipitaka, 
academic textbooks, related documents and researches an Analysis of the data was used in the 
analysis of the content and the summary of the research was used in presenting the descriptive 
results of the research. 

Results of the Research 

1)  The business management should have the principle for the business 
management. The ethical principle in running business was to live together make people in  
society, especially, the business circles can be applied  for the business management.  The success 
of the business gave consideration to the profit and the people relating the business. Moreover, 
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they had the appropriate quantity no more or less than such as problems about taking advantage, 
problems about the effect of employers and employees and environmental problems etc. It is 
necessary to have the ethics for the business management.  

2)  The  Buddhist  ethics for the business management appeared in the Buddhist texts 
as the Primary stage is: Pancasila and Pancadhamma, the intermediate stage is: 
Kusalakammapatha and the advanced stage is: Ariyamagga. The business developmental 
principles of business  are the four Ditthadhammikattha, the four Bhogavibhaga-dhamma, the four 
Gihisukha, the four Sangahavatthu, the four Kulaciratthiti-dhamma, the three Papanika-dhamma 
and the seven Ariya-dhana. The prohibitions on the business management are: the six 
Apayamukha and the five Micchavanijja etc. 

3) Fairyland department store applied the Buddhist ethics to the business 
management with using the principles of the personnel management from the Buddhist ethics 
such as abstaining the causes of ruin and the trades which should not be piled by a lay disciple 
and promoted actions according to the Buddhacariya. They made employees love the 
organization. Meanwhile, the employees served the customers with the honesty and without 
taking advantage. In the situation of  economic changes, the company sustained society  by  
positive help such  as  preserving  environment  and  providing  Dhamma  practicing  course  for 
general  people which  were regarded  as a returning  profit  to society. 
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      ๑๙ รางวัลจากกรมตํารวจในฐานะ มีอปุการะกับโรงเรียนพลตํารวจ                  ๑๗๑ 
             ๑ กันยายน  ๒๕๓๔ 
      



ญ 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 
ภาพท่ี หนา 
๒๐   รางวัลจากกาชาดจังหวัด  ในฐานะสนับสนุนกิจการบริจาคโลหิตใหกาชาด      ๑๗๒ 
               เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ 
๒๑   รางวัลจากการสื่อสารแหงประเทศไทย ในฐานะ เอื้อเฟอสถานท่ีจัดนิทรรศการ   ๑๗๒ 
              ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๒๒   รางวัลจากเทศบาลนครนครสวรรค  ในฐานะใหการสนับสนุนการทํางาน          ๑๗๓                    
                เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
๒๓   รางวัลจากสโมสรไลออน ในฐานะสนับสนุนกิจการ เม่ือวนัท่ี      ๑๗๓ 
 ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
๒๔    ตารางปฏิบัติธรรมของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด                                ๑๗๔ 
๒๕   การฝกโยคะ เพ่ือสุขภาพ     ๑๗๕ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

อักษรยอในวิทยานิพนธน้ี   ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยไดกลาวถึงแหลงท่ีมา / เลม / ขอ / หนา  ตามลําดับ เชน องฺ.ติก. 
(ไทย) ๒๑/๓๑/๑๑๙. หมายถึง อังคุตรนิกาย  ติกนิบาตร  เลมท่ี ๒๑ ขอท่ี ๓๑ หนา ๑๑๙. และ 
พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๓๕. เชน  องฺ.ติก. (บาลี) ๒๑/๔๑/๒๓.  หมายถึง 
องฺคุตตรนิกาย ติกนิปาต ปาลิ  เลมท่ี ๒๑  ขอท่ี ๔๑  หนา ๒๓. 

 
พระวินัยปฎก    

 
วิ.มหา.      (ไทย)   =  วินัยปฎก   มหาวภิังค   (ภาษาไทย) 
  

    พระสุตตันตปฎก 
 
ที.สี.    (ไทย) = ทีฆนิกาย     สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ม.    (ไทย) = ทีฆนิกาย     มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.    (ไทย) = ทีฆนิกาย       ปาฏิกวัคค  (ภาษาไทย) 
ม.มู.   (ไทย) =   มัชฌิมนิกาย     มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.    (ไทย) = สังยุตนิกาย     สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.ข.   (ไทย) = สังยุตนิกาย     ขันธวารวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย     เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ ติก.   (ไทย) = อังคุตตรนิกาย     ติกนิบาตร  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.   (ไทย) = อังคุตตรนิกาย         ปญจกนิบาตร   (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฐฏ.   (ไทย) =           อังคุตตรนิกาย        อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.   (ไทย) = อังคุตตรนิกาย         นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.    (ไทย) = ขุททกนิกาย     ขุททกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก.  (ไทย) = ขุททกนิกาย           เอกกนิบาต  ชาดก (ภาษาไทย) 

 
      

 



ฏ 
 

พระอภิธรรมปฎก 
 
อภิ.สงฺ.    (ไทย) = อภิธรรมปฏก       ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.    (ไทย) = อภิธรรมปฎก       วิภังค  (ภาษาไทย) 

 
 



บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการเรียนสังคมศึกษา เม่ือกลาวถึงวลีท่ีวา  “มนุษยเปนสัตวสังคม”  “Man is by 

nature a social animal.”๑  ซ่ึงเปนวลีสําคัญของอริสโตเติล Aristotle เมธีผูเล่ืองช่ือชาวกรีก นักสังคม
ศึกษายอมรูจักกันเปนอยางดี ซ่ึงมีความหมายวา โดยธรรมชาติแลวมนุษยไมสามารถอยูลําพังเพียง
คนเดียวได ตองอาศัยรวมกันอยูเปนหมูเหลา ติดตอสัมพันธกัน พ่ึงพาอาศัยและอยูภายใตระเบียบ
กฎเกณฑเดียวกัน รวมตัวกันสรางวัฒนธรรมข้ึน เพ่ือเปล่ียนแปลงตนเอง จึงตองมีการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา เพราะวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู ไมไดเกิดขึ้นเองแบบสัญชาตญาณ ดังน้ันการเรียนรู
ของมนุษยจึงไมมีท่ีส้ินสุด ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาก็ยอมรับวา มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหน่ึง ท่ี
ลวนเกิดแกเจ็บตายเชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอื่นๆ และยกยองวาเปนผูมีใจสูง รูส่ิงท่ีเปนประโยชน
และไมเปนประโยชน มนุษยเปนสัตวพิเศษท่ีสามารถฝกได พัฒนาได เรียนรูได 

สังคมมนุษยมีกิจกรรมในการทํางานรวมกับส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติและที่มนุษย
สรางข้ึนเอง เพ่ือผลิตส่ิงของและบริการ กระจายแลกเปล่ียนซ้ือขายกัน เพ่ือสนองความตองการของ
มนุษย ซ่ึงเรียกวา การประกอบธุรกิจ๒น่ันเอง ในประกอบธุรกิจหากผูประกอบการมุงหวังแตเพียง
การทํากําไรใหมากมายมหาศาล โดยไมคํานึงถึงศีลธรรมอันดีงามของมนุษย การทําธุรกิจดังกลาวก็
กลับเปนอันตรายใหกับสังคมได เชน การคาอาวุธ การคามนุษย  การคานํ้าเมา เปนตน 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจจึงเปนส่ิงท่ีถูกกลาวขานถึงในโลกตะวันตกปจจุบัน ได
มีการหันมาศึกษาจริยธรรมที่จะนํามาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจกันเปนอันมาก เพราะ
กอใหเกิดความม่ันคงแกธุรกิจและอํานวยประโยชนใหกับสังคมอยางย่ังยืน ในโลกตะวันออกน้ัน 
หากศึกษาในเชิงลึกเราจะพบวา พอคาหรือ เศรษฐี คือ นักธุรกิจ ท่ีมีบทบาทท่ีทําใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองแกสังคม เปนผูสนใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดรับประโยชนจากการนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิตจริง ในการประกอบธุรกิจของตนดังตัวอยางทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเพราะ
นอกจากจะใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของตนแลว ยังเก้ือกูลตอสังคมเชน การต้ังโรง

                                                 
๑Goodread. Aristotle/Quotes/QuotableQuote. [ออนไลน]. แหลงที่มา :  www.goodreads.com/ 

quotes/show/183896 [๒๓  มี.ค.  ๒๕๕๕]. 
๒ดูรายละเอียดใน  วิทยากร  เชียงกูล ,  ธรรมะแกปญหาเศรษฐกิจของประชาชนไดอยางไร , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบุญญปญญา, ๒๕๔๓), หนา ๒. 



๒ 
 
ทานเพ่ือชวยเหลือคนท่ีเดือดรอนในสังคม สรางวัดถวายพระสงฆ บริจาคทรัพยในการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาไวมากมาย๓ 

บริษัท  แฟร่ีแลนดสรรพสินคา  จํากัด  จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงกอตั้งมาตั้งแตป
พุทธศักราช ๒๕๓๐ เปนเวลา ๒๐ กวาปแลว โดยมีการปรับปรุงการทํางาน การใหบริการลูกคาให
ทันสมัยอยูเสมอ แตในขณะเดียวกันก็นําหลักธรรมมาประยุกตใชดวยความลงตัว โดยผูบริหารได
ใหความสําคัญกับการนําพุทธจริยธรรมมาใชในการประกอบธุรกิจ ท้ังในสวนผูบริหารและ
พนักงาน นอกจากน้ี บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด ก็ไดจัดกิจกรรมท่ีคืนกําไรใหกับสังคม 
โดยการชวยเหลือประชาชนท้ังทางรางกายและจิตใจ อันสงผลใหบริษัทดําเนินกิจการไดอยางมั่นคง 
ทามกลางกระแสการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ การประยุกตใชพุทธธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด นครสวรรค” เพ่ือศึกษาหลักจริยธรรมและ
พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา และการประยุกตใชพุทธ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด ซ่ึงขอมูลทางวิชาการใน
รูปแบบงานวิจัยน้ีจักสามารถเปนกรณีศึกษาเพ่ือนําไปสูการสังเคราะหแนวทางการประยุกตใชพุทธ
ธรรมในการประกอบธุรกิจ และเปนแบบแผนในการประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการวิจัย 
๑.๒.๑   เพ่ือศึกษาหลักในการประกอบธุรกิจ 
๑ .๒ .๒  เ พ่ือศึกษาพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 
๑.๒.๓  เพ่ือศึกษาการประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษา

บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด 

 
๑.๓   ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหเชิงเอกสาร   ซ่ึงไดทําการศึกษาเปน  ๒  สวนโดย
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร และ จากบทสัมภาษณผูบริหารของบริษัทแฟรี่แลนด สรรพสินคาจํากัด  

เอกสารข้ันปฐมภูมิ   โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก  อรรถกถา  ฎีกา 

                                                 
๓
 รังสี สุทนต, เศรษฐแีทฟงธรรม, (กรงุเทพฯ : สํานักพิมพสขุภาพใจ,  ๒๕๔๓),  หนา ๒๓. 



๓ 
 

เอกสารข้ันทุติยภูมิ  ไดแกหนังสือ  และเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัยและศึกษาเฉพาะ
เร่ืองการนําพุทธจริยธรรมไปประยุกตใชในบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด นครสวรรค  

ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัทฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด  นครสวรรค 
 

๑.๔   ปญหาท่ีตองการทราบ 
๑.๔.๑   หลักในการประกอบธุรกิจเปนอยางไร 
๑.๔.๒  หลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา      

มีอะไรบาง 
๑.๔.๓  แนวทางการประยุกตใชหลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ     ในบริษัท 

แฟรี่แลนดสรรพสินคา   เปน เชนไร 

 
๑.๕   คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

๑.๕.๑   พุทธจริยธรรม  หมายถึง การนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ  ใหดีงาม
เหมาะสมและเปนท่ีนิยมชอบ  หรือยอมรับของสังคม  เพ่ือความสันติสุขแหงตนเอง และความสงบ
เรียบรอยของสังคมสวนรวม  คําวา พุทธจริยธรรม  บางแหงเรียกวา พุทธจริยศาสตร 

๑.๕.๒   การประกอบธุรกิจ   หมายถึง  การประกอบสัมมาชีพที่ปรากฏในคัมภีร
พระพุทธศาสนา   

๑.๕.๓  พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  หมายถึง  การประกอบธุรกิจท่ีมี
คุณธรรม  มีศีลธรรม  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  โดยมีจุดมุงหมายคือ   ซื่อสัตย    รับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม    คืนกําไรใหกับสังคม 

๑.๕.๔   การประยุกตใช  หมายถึง  การนําพุทธจริยธรรมมาปรับใชใหเปนประโยชน
ตอการประกอบธุรกิจ  

๑.๕.๕   บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด นครสวรรค  หมายถึง บริษัทท่ีประกอบ
กิจการในรูปแบบของหางสรรพสินคา ท่ีอยูในจังหวัดนครสวรรค 

 
๑.๖   ทบทวนเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

ก.  หนังสือ 
๑.๖.๑  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  ไดกลาวไวในหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต  

พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม” วาคนปจจุบันจํานวนมากในวงการธุรกิจมองชีวิตวาเปนการตอสู
ระหวางผลประโยชนท่ีขัดกัน จึงเกิดเปนนายจางกับลูกจาง  เมื่อคนถือเอาทรัพยกับอํานาจเปน



๔ 
 
จุดหมายของชีวิต  สังคมก็กลายเปนสนามตอสูระหวางผลประโยชนสวนตัวท่ีขัดกัน  เราก็เลยตอง
เท่ียวหาจริยธรรมสําหรับปกปองผลประโยชนเหลาน้ันน่ีคือ  “จริยธรรมเชิงลบ”  กลาวคือสังคมยึด
หลักผลประโยชนแบบเห็นแกตัว  โดยยึด สิทธิของแตละคนท่ีจะแสวงหาความสุข  ก็เลยตองการ
จริยธรรม  ดังเชน  สิทธิมนุษยชน มาคอยกันไวในระหวางท่ีวิ่งหาความสุขน้ัน  หลักพุทธจริยธรรม
เปน  จริยธรรมเชิงบวก  ประโยชนสุขคือจุดหมาย  หาใชทรัพยและอํานาจไม  พระพุทธศาสนาถือ
วาสังคมเปนส่ือกลางท่ีชวยใหทุกคนมีโอกาสอันเทาเทียมกัน  ท่ีจะพัฒนาตนเองและเขาถึง
ประโยชนสุขไดมากที่สุดและนําเอาจริยธรรมมาใชเพ่ือเก้ือหนุนจุดหมายท่ีกลาวน้ี๔ 

๑.๖.๒  พระอาจารยบุญมี มาลาวชิโร ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธบริหาร” วาใน
ปจจุบันมีองคกรธุรกิจหลายแหงไดเริ่มนําพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชกับการบริหารงาน วิถีแหง
พุทธเปนการรูจักดําเนินชีวิต  ดวยความพอดี  รูจักพอ  ใหความเคารพไววางใจในมนุษย  จะไดมี
มิตรภาพที่แทจริงและมั่นคง  ในขั้นตอนการทํางานตองรูจักพิจารณางานให  เปนระบบ  เปนข้ัน
เปนตอน  ไมทําแบบขวานผาซากบางอยางก็ไมอาจถือหลักเกณฑเดียวกันทุกงานได  ตองมีเหตุผลท่ี
ถูกตอง  รูจักแยกแยะดวยสติปญญา  หลักการของพระพุทธศาสนาท่ีสามารถนําไปใชน้ันสิ่งสําคัญ
ท่ีสุดขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ หากผูบริหารเปดใจยอมรับท่ีจะนําหลักการของพุทธศาสนาไปใช  
ก็ใหองคกรเกิดความเปล่ียนแปลงไดอยางแทจริง๕ 

๑.๖.๓  เพิ่มศักด์ิ  วรรลยางกูร กลาวไวในหนังสือ “จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ” วาการ
ทํางานในวงการธุรกิจในปจจุบัน  จําเปนอยางย่ิงท่ีบุคคลทุกสาขาอาชีพจะตองมี   ความสํานึกถึง
ความรับผิดชอบมีคุณธรรม  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  จึงจะทําใหผลงานน้ัน
เจริญกาวหนา  ถาขาดคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  ก็จะกอความ
เดือดรอนมาสูตนเอง  ประชาชน  สังคม  และประเทศชาติในภายหลัง  เพราะทุกคนมุงแตความ
ละโมบ  หวังผลกําไรจากการคา  และบริการน้ันๆจนเกินความจําเปน  ดังน้ันเพ่ือใหสังคมและ
ประเทศชาติอยูรอด  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีผูประกอบการทุกสาขาอาชีพ  จะตองมีความสํานึก
ถึงคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมาใชในการทํางานในการประกอบอาชีพของ
ตน๖ 

                                                 
๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงาม,( นครปฐม : 

ระฆังทอง, ๒๕๔๗), หนา ๔-๕. 
๕พระอาจารยบุญมี  มาลาวชิโร, พุทธบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:ธิงคบียอนดบุคส, ๒๕๕๓),หนา  

๑๔๗-๑๕๐. 
๖เพิ่มศักดิ์  วรรลยางกูร, จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวังอักษร ๒๕๔๗), 

หนา ๗๕. 



๕ 
 

๑.๖.๔  วรภัทร  ภูเจริญ  ไดกลาวไวในหนังสือ “การบริหารวิถีพุทธ”วาคนที่ทําธุรกิจก็
ตองหวังผลกําไรกันท้ังน้ัน  ขอน้ีคงไมมีใครไมเห็นดวย  ซ่ึงตราบใดท่ีการกระทําน้ันไมผิดศีล ๕   
พระพุทธเจาไดตรัสสอนเรื่องของการเปนพอคาท่ีรํ่ารายจะตองปฏิบัติอยางไร  พอจะสรุปไดวา
พอคาตองมีคุณสมบัติ  ๓  ประการดังน้ีคือ 

๑. ตองมีตาดี  ตาดีก็คือการบริหารสารสนเทศ  การตรวจสอบตลาด  สํารวจความ
ตองการของลูกคา  คํานวณกําไร  ขาดทุน  ไดดี คือรูดีในเรื่องเหลาน้ีเปนตน 

๒.  ธุระดี  ก็คือการเปนคนฉลาดในการซ้ือ  การขาย  รูวาส่ิงใดซ้ือมาแลวสามารถขาย
ไปเพ่ือสรางกําไร  มิใชซื้อมาก็แพง  แลวยังขายไมออก 

๓.   ครอบครัวดี  ลูกดีภรรยาดี  น่ันคือเล้ียงดูครอบครัวดี  เพราะไฟภายในสงบไมตอง
ปวดหัว  ทํางานเหน่ือยๆ  เม่ือกลับมาถึงบานก็มีความสุข  เอาสมองไปคิดเร่ืองงานเร่ืองการไดดี 

ดังน้ันพอคาท่ีนับวาประสบความสําเร็จสูงสุด  คือนอกจากจะประสบความสําเร็จใน
เร่ืองของการทํางานแลว  ยังประสบความสําเร็จในเรื่องครอบครัวดวย ท้ังน้ีตองไมลืมหาทรัพย
ภายใน  คือ  อริยทรัพย  ๗  ประการ ท่ีจะพาขามภพขามชาติไปได๗ 

 ๑.๖.๕  อภิชัย  พันธเสน และคณะ  กลาวไวในหนังสือ  “พุทธเศรษฐศาสตร” วาคง
เปนเรื่องธรรมดาท่ีผูประกอบการธุรกิจมักจะมองเรื่องยอดขายการตัวเลขกําไรท่ีเติบโตขึ้นทุกปเปน
เปาหมายสูงสุด  เปรียบไปแลวก็เหมือนดัชนีบงชี้ความสําเร็จ   หากแตยังมีนักธุรกิจบางคนที่เร่ิมตั้ง
คําถามวาแทจริงแลวแนวคิดเชนน้ีถูกตองและสามารถนําไปสูความย่ังยืนจริงหรือไม   ย่ิงนานวันก็
ทําใหพบวา แทจริงแลวกลไกและแนวคิดกระแสหลักของธุรกิจทุกวันน้ีไมใชหนทางท่ีจะนําพา
ธุรกิจใหอยูรอดทามกลางความสุขซ่ึงจะเกิดข้ึนท้ังกับตัวเองและเพ่ือนรวมงาน  จึงหันมาใหความ
สนใจกับการนําพุทธจริยธรรมมาประยุกตใชกับการประกอบธุรกิจของตน  เพ่ือประโยชนสวนรวม
และสังคมไทย๘ 

๑.๖.๖   อภิศักด์ิ   สุริยาปกรณ  กลาวไวในหนังสือ “๓๐ กลยุทธ  เคล็ดลับ  ปรัชญา เพ่ือ
นักบริหารรุนใหม” วา  แมวาจริยธรรม  คุณธรรม  ดูเหมือนจะเปนปฏิปกษกับการทํามาหากิน  เพ่ือ
สรางฐานะและความร่ํารวย  ท่ีถือเอาการแสวงหากําไรเปนเปาหมายสูงสุด  แตถามองใหถึงท่ีสุด
แลว  จริยธรรมในการประกอบการงานทุกอยางสําคัญย่ิง  จริยธรรม  คุณธรรมเปนเสาหลักในการ
คํ้าจุนสังคมใหรมเย็น   ใหผูคนดํารงตนรวมกันอยางมีสันติสุข  ในการประกอบอาชีพใดๆตองยึด

                                                 
๗ วรภัทร  ภูเจริญ, การบริหารวิถีพุทธ, พิมพครั้งท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร : อริยชนจํากัด  ๒๕๓๗), 

หนา ๓๓. 
๘อภิชัย พันธเสนและคณะ,พุทธเศรษฐศาสตร ฉบับนิสิต  นักศึกษา และประชาชน, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพดอกหญาวิชาการจํากัด  ๒๕๔๙), หนา ๕๒. 



๖ 
 
ม่ันในสัมมาอาชีวะ   หรือการเล้ียงชีพชอบดวยความมีความซ่ือสัตยตอกัน  คือการประกอบธุรกิจ
อยางตรงไปตรงมา  ไมคดโกงหลอกลวง  มีความจริงใจและไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน  อีก
ท้ังยังตองซ่ือสัตยตอตนเอง   เพ่ือนรวมงานและลูกคา   จึงจะทําใหชีวิตมีคุณคาและกาวหนาย่ังยืน 

ดวยเหตุน้ีภาคธุรกิจ  จึงตองพยายามคนหาแนวทางสรรคสรางอาณาจักรธุรกิจบน
พ้ืนฐานคุณธรรม  และจริยธรรม  เพ่ือท่ีจะใหท้ังสองฝาย  ดําเนินไปควบคูกันอยางผสมกลมกลืน  
มิฉะน้ันแลวสังคมก็จะเกิดโกลาหล   และเปนท่ีนายินดีวาปจจุบันนักธุรกิจและนักบริหารตางให
ความสําคัญแกการบริหารจัดการท่ีโปรงใสไรคอรัปช่ัน  ดวยวิถีพุทธ๙ 

การประกอบธุรกิจท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกเจาของธุรกิจ  อันจะสงผลใหสังคม
พัฒนามีความเปนอยู ท่ี ดี   และมีความสงบสุขได น้ันผูประกอบธุรกิจจะตองมี ท้ังความรู  
ความสามารถที่จะนําไปใชในการประกอบกิจการ  ซ่ึงอยูในขอบเขตของหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาดวย  จึงจะนําผลประโยชนมาสูมนุษยชาติไดอยางแทจริง  ซ่ึงหากธุรกิจใดขาด
คุณธรรม  จริยธรรมแลว  ธุรกิจน้ันก็จะออกมาในรูปแบบท่ี  ประกอบข้ึนเพียงเพ่ือผลประโยชนของ
ผูเปนเจาของฝายเดียวโดยไมสนใจเลยวาสิ่งท่ีทําน้ันจะสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่น  ท่ีอยูรวมใน
สังคมเดียวกันอยางไร   ผูประกอบธุรกิจควรท่ีจะคํานึงถึงหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เพราะ
เปาหมายของหลักคําสอนท้ังหมดลวนมุงใหผูประพฤติตามไดหลุดพนจาก  ความทุกข  และไดรับ
ความสุขอยางแทจริง 

 ข.  วิทยานิพนธ 

๑.๖.๗  ปรีชา  ชางขวัญยืน ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาจริยศาสตรสังคมในพุทธ
ศาสนาเชิงวิจารณ” พบวา พระพุทธศาสนามีคําสอนจํานวนมากท่ีเปนเรื่องเก่ียวกับความประพฤติ
ของมนุษยและการอยูรวมกันในสังคม เปนคําสอนท่ีมีเหตุผลและสอดคลองกันเปนระบบแมคํา
สอนท่ีเก่ียวกับมนุษยและสังคมจะเปนสังคมโลกิยธรรม แตก็ไมขัดกับโลกุตตรธรรมแตอยางใด 
หากแตเปนวิถีทางในการพัฒนาชีวิตมนุษย  จากชีวิตท่ีหยาบไปสูชีวิตท่ีละเอียด  และมีข้ันตอนท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาชีวิตตามลําดับ การประกอบธุรกิจก็ตองประกอบดวยพุทธจริยธรรม
เพ่ือท่ีจะเปนแนวทางมีในการประกอบอาชีพท่ีจะเปนประโยชนตอตนเอง และสังคมตอไป๑๐ 

 

                                                 
๙อภิศักดิ์   สุริยปกรณ,๓๐ กลยุทธ เคล็ดลับ  ปรัชญา  เพ่ือนักบริหารรุนใหม,(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพโอม,๒๕๔๗).หนา ๒๑๙-๒๒๐. 
๑๐ปรีชา   ชางขวัญยืน,”การศึกษาจริยศาสตรสังคมในพุทธศาสนาเชิงวิจารณ”, วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,ภาควิชาปรัชญา.(บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), หนา ๙. 



๗ 
 

๑ .๖ .๘  พิสมัย  สอนบุญมี  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญา
เศรษฐศาสตร กับปรัชญาพระพุทธศาสนา”พบวา ท้ังปรัชญาเศรษฐศาสตรและปรัชญา
พระพุทธศาสนา  เริ่มตนจากประเด็นหลักของความจริงท่ีวา   ความตองการของมนุษยน้ันไมมีท่ี
ส้ินสุด  แตทรัพยากรมีจํานวนจํากัด  นักเศรษฐศาสตรจึงมุงแตวิธีการเพ่ิมปริมาณสินคาและบริการ
เพ่ือตอบสนองความตองการ  แตพระพุทธศาสนามุงควบคุมความตองการของมนุษย  เพ่ือใหมนุษย
ดํารงชีวิตอยูไดโดยไมเดือดรอน  นักเศรษฐศาสตรมุงการเพ่ิมปริมาณดานวัตถุ  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการในการบริโภคแตพระพุทธศาสนามุงปริมาณดานจิตใจ  เพ่ือควบคุมความตองการของ
มนุษย๑๑ 

๑.๖.๙   สมโภช  ศรีพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนว
พระไตรปฎก”  พบวา  เศรษฐศาสตรมีแนวความคิดวามนุษยเปนศูนยกลางของจักรวาล   จึง
สามารถกําหนดจริยธรรมของตนเองไดอยางเสรี   ธรรมชาติแวดลอมอยูภายใตการยึดครองของ
มนุษย   แตเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎกเกิดจากความวางจากการมีตัวตน ท่ีมีผลมาจากการ
ฝกฝนตนเองเพ่ือหย่ังรูธรรมชาติท่ีแทจริง   ไดรูวามนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ   ระบบ
เศรษฐกิจตามแนวพระไตรปฎกบางกรณีก็แตกตางกับตะวันตกอยางเห็นไดชัด   คือ  ความสุขเกิด
จากการใหเปลา   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีย่ิงขึ้นไปซ่ึงไมมีการประเมินวาขาดทุนหรือกําไรทาง
วัตถุแตอยางใด   สวนเกินท่ีเขาบริโภคใหแกสาธารณชนมีคามากกวาการยึดครองแตผูเดียว  วิธีการ
ของพระพุทธศาสนาสอดคลองกลมเกลียวกับบุคคล ระบบสังคม และธรรมชาติ๑๒ 

๑.๖.๑๐   สุภาวดี   นัมคณิสรณ   ไดทําการวิจัยเรื่อง “ธุรกิจกับพุทธจริยธรรม”  พบวา
เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสิทธิภาพทางการผลิตและผลกําไรสูงสุดน้ัน นักธุรกิจจําเปนจะตองละเมิด
จริยธรรมบางประการ   แตการละเมิดจริยธรรมน้ันจะนํามาซ่ึงคุณคาท่ีดีกวา  น่ันคือคุณคาของ
ประโยชนของสังคมโดยสวนรวม   และคุณคาแหงสิทธิและเสรีภาพ  ซ่ึงในท่ีสุดก็ไดเห็นแลววาไม
เปนความจริงดังท่ีกลาวอาง   การเสนอทางออกในการแกปญหาจริยธรรมในการประกอบธุรกิจก็
คือการใชพุทธจริยธรรมเปนแนวทาง  ซ่ึงปรากฏวาสามารถชวยแกปญหาได   กลาวคือการประกอบ

                                                 
๑๑พิสมัย  สอนบุญมี, “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตรกับปรัชญาพระพุทธสาสนา”,

วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร,(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,๒๕๓๗), หนา ๒. 

๑๒สมโภช   ศรีพันธ, “ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก”,วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖),หนา ๓. 



๘ 
 
ธุรกิจตามแนวพุทธจริยธรรม   ทําใหนักธุรกิจสามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไดโดยไม
ละเมิดจริยธรรม๑๓ 

๑.๖.๑๑   สุนทราภรณ  เตชะพะโลกุล  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับ
วิถีทางพัฒนาของไทย” พบวา  เศรษฐศาสตรกระแสหลักมีรากฐานอยางสําคัญมาจากลัทธิ
ประโยชนนิยม  ซ่ึงมีเพียงมิติดานปริมาณ  แมจะพยายามเช่ือมเขากับหลักจริยธรรม  แตก็เกิดความ
ขัดแยงระหวางหลักจริยธรรมสวนบุคคลกับหลักจริยธรรมทางสังคม ในการแสวงหาประโยชนสุข
สวนตนสูงสุดไมสามารถทําใหสังคมเกิดประโยชนสูงสุดไดดวย   สวนพระพุทธศาสนาไดเสนอ
หลักปรับดุลยภาพสวนบุคคลโดยใชเบญจศีลเปนทางไปสูหลักจริยธรรมในระดับสังคม เพ่ือ
ปรับเปล่ียนทางโครงสรางและกําหนดลักษณะทางสังคมท่ีพึงปรารถนา๑๔ 

๑.๖.๑๒  พระอนุวัต  สิริจนฺโท (กระสังข)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการ
ประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย”  พบวา คําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงน้ี  มีจุดสนใจเบ้ืองแรก  จะทําอยางไรใหทุกคนมีปจจัยส่ีพอเพียงตามสภาพที่
เปนอยู  ซ่ึงเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  เพราะวาในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร
ตอไป  เพ่ือความมีชีวิตท่ีดีงาม มีสังคมที่เปนสุขน้ัน  ถาชีวิตขาดแคลนปจจัยส่ีเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน
แลว ยอมจะทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก  ปจจัยพ้ืนฐานจําเปนจะตองอาศัยหลัก
จริยธรรมในการประกอบการดําเนินงานดวย๑๕ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีรวบรวมมาท้ังหมดขางตน  ใหมุมมองและเปน
แนวทางแกผูวิจัยวา พุทธจริยธรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจ  อยูในสัมมาอาชีวะ ซ่ึง
เปนเหตุใหเกิดผลดีแกคนในสังคมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  เพราะการประกอบธุรกิจจะไม
มุงหวังเพ่ือไดกําไรเพียงอยางเดียว  แตจะรับผิดชอบตอผลกระทบที่ เกิดขึ้นตอสังคม  และ
ส่ิงแวดลอมดวย    จึงเห็นวาเอกสารและงานวิจัยท้ังหมดน้ี เปนประโยชน  ในการศึกษาเร่ืองการ

                                                 
๑๓สุภาวดี   นัมคณิสรณ, “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙,) หนา ๒. 
๑๔สุนทราภรณ   เตชะพะโลกุล, “เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับวิถีการพัฒนาของไทย”,วิทยานิพนธ

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๓๔), หนา 
๑. 

๑๕ พระอนุวัต  สิริจนฺโท,”ศึกษาการประยุกตใชหลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย” วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒), หนา ๑๗. 



๙ 
 
ประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด
จังหวัดนครสวรรค  เปนอยางย่ิง 
 

๑.๗  วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Research) โดยศึกษา
จากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ  มีข้ันตอนดังน้ี 

๑.๗.๑   ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิไดแก  พระไตรปฎก   
๑ .๗ .๒  ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลขั้นทุติยภูมิ   ไดแก  อรรถกถา   ฎีกา  ตํารา 

วิทยานิพนธ  รายงานการวิจัย  หนังสือเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ  เชน หนังสือพิมพ  นิตยสาร วารสาร
และ อินเตอรเน็ต 

๑.๗.๓ ศึกษารวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารในองคกรของบริษัท แฟรี่แลนด
สรรพสินคา จํากัด 

๑.๗.๔  ประมวลขอมูล โดยนํามาศึกษาวิเคราะหตามขอบเขตของการวิจัย  และ
นําเสนอสรุปการวิจัย ดวยวิธีนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีเชิงพรรณนา 

 
๑.๘  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

๑.๘.๑   ทําใหทราบหลักในการประกอบธุรกิจ 
๑.๘.๒  ทําใหทราบหลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรทาง

พระพุทธศาสนา 
๑.๘.๓ ทําใหทราบการประยุกตใชหลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ : 

กรณีศึกษา บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด 



บทที่ ๒ 
หลักในการประกอบธรุกิจ 

 
๒.๑  ความหมายของธุรกิจ  

ธุรกิจ  เปนคําท่ีใชครอบคลุมกระบวนการท้ังหมดของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
แปลงสภาพ  โดยมนุษยและเคร่ืองจักรใหเปนสินคาและบริการ   กระบวนการและกิจกรรมดังกลาว
น้ี  เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลในสังคม  กิจกรรมทางธุรกิจท่ีสําคัญ  คือ การผลิต  
ซ่ึงเร่ิมต้ังแตกิจกรรมทางดานการเกษตร  การเพาะปลูก  การจัดหาวัตถุดิบ  การดําเนินการผลิต  จน
ไดเปนสินคาสําเร็จรูป   กิจกรรมตอมา คือ การจัดจําหนาย  ไดแกการนําสินคาสําเร็จรูปท่ีผลิตไดไป
จําหนายใหแกผูบริโภค  รวมท้ังกิจกรรมดานบริการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับธุรกิจในดานตางๆ 

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีกลาวมาน้ี   สามารถพิจารณาความหมายของธุรกิจตามท่ี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช ๒๕๒๕   ใหความหมายธุรกิจวา
เปนงานเก่ียวกับอาชีพคาขาย  หรือกิจกรรมอยางอื่นท่ีมิใชราชการ๑ 

กรองแกว  อยูสุข และ พิมพา  ศรายุทธ  ไดใหความหมายของธุรกิจไววา  กิจกรรมใด  
ก็ตามท่ีทําใหเกิดมีการผลิตสินคาหรือบริการข้ึน แลวมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายกันและมีวัตถุประสงค
จะไดประโยชนจากการกระทํากิจกรรมน้ัน๒ 

กีรติ  บุญเจือ และ เจริญ  อาทิตยา  ไดใหความหมายของธุรกิจไววา  ธุรกิจไดแกการ
ประกอบการ  ท่ีดําเนินกิจการอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม  และไดกําไรดังคําพูดท่ีวา “ใหกําไร
คุมคา  พัฒนาจิตใจ  สันติภาพประสิทธิ  พิชิตรสนิยม”๓ 

จินตนา  สุนทรธรรม     ใหความหมายธุรกิจวา   เปนกระบวนการท้ังปวงของการ
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปล่ียนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตดวยแรงงานคนและเคร่ืองจักรให
เปนสินคาและบริการแลวเก็บรักษาไวเพ่ืออํานวยใหแกผูตองการ๔ 

                                                 
๑ราชบัณฑิตยสถาน ,  พจนานุกรมศัพทปรัชญา  ( อังกฤษ -ไทย )ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ( 

กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ  ๒๕๒๕), หนา ๔๘๑. 
๒กรองแกว  อยูสุข และ พิมพา สรายุทธ, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร:ประยูรวงศ 

 ๒๕๓๒), หนา ๑. 
๓กีรติ   บุญเจือ  และ  พิมพา  อาทิตยา ,  พื้นฐานจ ริยศาสตร วิ ช า ชีพ , (กรุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๓๘), หนา ๗๘. 
๔จินตนา  สุนทรธรรม, ธุรกิจเบื้องตน, (เชียงใหม: ศูนยหนังสือเชียงใหม, ๒๕๒๓),หนา ๑. 



๑๑ 
 

ธงชัย  สันติวงศ   ใหความหมายธุรกิจวา      การรวมความพยายามของคนที่กอต้ัง
ข้ึนมาเพ่ือดําเนินการผลิตสินคาและบริการ  เพ่ือออกจําหนายในตลาด  และหวังผลท่ีจะไดรับ
ผลตอบแทนกลับมาในรูปใดรูปหน่ึง๕ 

นิพันธ   จิตรประสงค  และสมยศ   นาวีการ  ใหความหมายธุรกิจวา   การผลิต
(Production)  การจําหนาย (Distribution) และการใหบริการทางธุรกิจ (Business Services)๖ 

รัตนา    อัตภูมิสุวรรณ   ใหความหมายทางธุรกิจไววา  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประกอบดวยการผลิต การบริโภค การกระจายรายได การแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเกิดกระบวนการผลิต 
การจําหนาย  และการบริการ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภค  โดยมีจุดมุงหมายที่จะแสวงหา
กําไรจากการประกอบธุรกิจน้ัน๗ 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน   ใหความหมายธุรกิจไววา    ความพยายามท่ีเปนแบบแผนของนัก
ธุรกิจในการผลิตและขายสินคาหรือบริการเพ่ือสนองความตองการของสังคม  โดยมุงหวังกําไร๘ 

สมคิด  บางโม  ใหความหมายธุรกิจวา  กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของมนุษย
ท่ีเก่ียวของกับการผลิต  การแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการ  โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะแสวงหาผล
กําไรจากการประกอบธุรกิจน้ันๆ๙ 

สมยศ  นาวีการ  ใหความหมายธุรกิจวา  กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชยทีมี 
เปาหมายทางดานกําไรในการจัดหาสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค๑๐ 

จากความหมายดังกลาวน้ีพอสรุปไดวา  “ธุรกิจ” หมายถึง การประกอบกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีทําใหมีการผลิตสินคา และบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจําหนาย   และกระจายสินคาและมี
ประโยชนหรือกําไรจากกิจกรรมน้ัน  ธุรกิจมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม
ปจจุบันมากเพราะนอกจากจะเปนองคการท่ีผลิตสินคา  หรือบริการท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการ
                                                 

๕ธงชัย  สันติวงศ และคณะ, เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ,
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๒๙), หนา ๗. 

๖นิพันธ  จิตรประสงค  และสมยศ   นาวีการ,  ธุรกิจเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพธรรมศาสตร,๒๕๑๙),หนา ๒. 

๗รัตนา  อัตภูมิสุวรรณ,  การศึกษาธุรกิจ,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนยการพิมพแกนจันทร, 
๒๕๔๒), หนา ๑. 

๘ศิริวรรณ  เสรีรัตน ,รศ. และคณะ, ธุรกิจท่ัวไป : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด,๒๕๔๑), หนา ๑. 

๙สมคิด  บางโม,รศ., ธุรกิจท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ, ๒๕๑๙), 
หนา ๑๓. 

๑๐สมยศ  นาวีการ,รศ., ธุรกิจเบื้องตน,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญา, ๒๕๔๐), หนา  ๓. 



๑๒ 
 
ดํารงชีวิต หรือปจจัย ๔  การประกอบธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือใหญแคไหนก็ตามส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ กําไร เพราะเปนแรงจูงใจของการดําเนินการทางธุรกิจกอใหเกิดการแขงขันและการ
ขยายตัวทางธุรกิจใหเจริญกาวหนามากย่ิงขึ้น 
 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ 
ธุรกิจแทบทุกประเภทมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ  ตองการกําไร แตการประกอบธุรกิจ

มักจะประสบกับอุปสรรคตางๆมากมายท้ังภายในและภายนอก  เชน การขาดแหลงเงินทุนขาด
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจ และยังมีคูแขงขันอีกเปนจํานวนมาก เปนตนทํา
ใหการประกอบธุรกิจไมประสบความสําเร็จในเร่ืองกําไรสูงสุดตามท่ีคาดหวังเอาไว๑๑  เปาหมายใน
เร่ืองกําไรทําใหธุรกิจมีการแขงขันเกิดการเปล่ียนแปลงสินคาท้ังในดานคุณภาพ  ปริมาณ และ ราคา 
ผลของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงน้ีถือวาเปนการทําใหกิจการของตนอยูรอดและมีกําไร  
ขณะเดียวกันก็ทําใหสังคมไดรับความสะดวกสบายตามไปดวย  ดังน้ันธุรกิจจึงไมอาจคํานึงถึงผล
กําไรสูงสุดเพียงอยางเดียว  แตตองคํานึงถึงความอยูรอดและความกาวหนาของธุรกิจดวย โดย
จะตองประกอบธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและประโยชนทางสังคม  รวมท้ังศีลธรรมอันดีงาม
อีกดวย 

คําพอง  งามภักด์ิ  ไดใหความเห็น  จุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจไว ๖ ประการ   
คือ 

๑)  ใหบริการแกผูบริโภค ธุรกิจน้ันตองมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดาน
สินคาและบริการ  เพ่ืออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน 

๒)  นําผลกําไรมาสูผูลงทุน การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผูประกอบการ น้ันมี
เปาหมายสูงสุด  คือการดําเนินการท่ีมีกําไร ซึ่งถือเปนความสุขสูงสุดของผูประกอบการทุกประเภท  

๓)  เปนหลักประกันทางดานเศรษฐกิจใหแกพนักงาน การดําเนินการทางธุรกิจทุก
แขนงเปนการกอใหเกิดรายไดท้ังแกผูประกอบการและพนักงาน แตท่ีเปนผลตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจก็คือกอใหเกิดรายไดประจําและเปนหลักประกันความเปนอยูของพนักงานและกอใหเกิด
อาชีพท่ีม่ันคงแกพนักงานดวย 

๔) ใหบริการแกทองถ่ิน และเสริมสรางความเจริญใหแกสังคมสวนรวม  ธุรกิจท่ีเปด 

                                                 
๑๑จตุพร  รวมใจ,   “ศึกษาศาสนภาพ  และ การประยุกตหลักพุทธธรรมของนักธุรกิจ :  ศึกษากรณี 

นักธุรกิจไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศาสนาเปรียบเทียบ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล) ๒๕๔๔, หนา  ๑๑. 



๑๓ 
 
ดําเนินการยอมมีความสัมพันธกับชุมชนท่ีธุรกิจเขาดําเนินอยู  ดังน้ัน  จึงถือเปนหนาท่ีของธุรกิจท่ี
ตองใหบริการแกสังคม  รวมไปถึงการสรางความเจริญใหแกชุมชนในดานตางๆดวย  เพราะความ
เจริญของชุมชนคือผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ  โดยมุงหวังใหธุรกิจเปนสวนหน่ึงของชุมชน
มิใชสรางความแตกแยกแกชุมชน 

๕)  อยูในขอบเขตท่ีรัฐบาลกําหนด ความรับผิดชอบของการดําเนินการทางธุรกิจกับรัฐ 
คือ ปฏิบัติใหอยูในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบ  ซึ่งเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในหนาท่ีของ
พลเมืองของรัฐดวย  ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอกติกาในการอยูรวมกันโดยยึดถือขอปฏิบัติ
อันเดียวกันภายใตจิตสํานึกในหนาท่ีของผลเมืองท่ีดีของรัฐ 

๖)  ประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ใดๆก็ตาม  ถือเปนสามัญสํานึกของบุคคลซ่ึงเปนหลักการในการประกอบอาชีพจะตองถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นและฝงอยูในมโนสํานึกของแตละสาขาวิชาชีพดวย๑๒ 

พิมพศักด์ิ  สังขกุล  ใหความเห็นวา  จุดมุงหมายของธุรกิจคือ ตองจัดหาและใหบริการ
สินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค  เปนประโยชนแกสังคม  มีกําไรเปนเครื่องจูงใจให
บรรลุเปาหมาย นอกจากน้ีจุดมุงหมายของธุรกิจยังเปนจุดมุงหมายรวมที่เจาของ  ผูถือหุน พนักงาน
ทุกฝายท่ีเขามารวมดําเนินกิจกรรมจะชวยใหแตละฝายแตละคน  ไดรับผลตอบแทนตามความ
ตองการของตนทั้งในปจจุบันและอนาคต๑๓ 

กัลยธีรา  สรรพสัมฤทธ์ิ  ไดใหความเห็นเก่ียวกับจุดมุงหมายของธุรกิจวา  ธุรกิจ
ตองการความอยูรอด   ในการดําเนินธุรกิจท่ัวไปจะตองมีการผลิตสินคาและบริการเพ่ือสนองความ
ตองการของผูบริโภค  เมื่อมีผูตองการสินคาและบริการมากก็จะทําใหธุรกิจมีรายไดเพียงพอกับคา
ใชจายท่ีจะเกิดขึ้น ธุรกิจจะตองมีกําไร  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายเพ่ือใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนและ
เปนเครื่องจูงใจใหมีการดําเนินธุรกิจตอไป  ธุรกิจจะตองมีความกาวหนา นอกจากจะมีกําไรแลว
ความตองการตอไปคือการขยายขนาดของธุรกิจเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆเพ่ือเปนการแสดงถึงฐานะทางการเงิน
ท่ีมั่นคง   นอกจากน้ีธุรกิจตองรับผิดชอบตอสังคม  รับผิดชอบตอลูกคา  และชุมชนในสังคมดวย
รวมท้ังชวยพัฒนาสังคมชีวิตความเปนอยูท่ีไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงามของสังคม  และ

                                                 
๑๒ คําพอง  งามภักดิ์, “จริยธรรมธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดประโยชนนิยมกับแนวคิด

พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจริยศาสตรศึกษา,(บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล) ๒๕๔๓, หนา  ๖. 

๑๓พิมพศักดิ์  สังขกุล, “การนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ”, สาร
นิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา, (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล) ๒๕๔๖,หนา  ๘. 



๑๔ 
 
รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม  เชนไมสรางมลภาวะเปนพิษใหกับแหลงชุมชน  ไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค  ใหความเปนธรรมกับพนักงานเปนตน๑๔ 

จากความคิดเห็นดังกลาวสามารถสรุปไดวา   ความมุงหมายของการประกอบธุรกิจคือ  
ธุรกิจตองจัดหาและใหบริการสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค  เปนประโยชนตอ
สังคม มีกําไรเปนเคร่ืองจูงใจใหบรรลุเปาหมาย   นอกจากน้ียังเปนจุดมุงหมายรวมท่ีเจาของ  ผูถือ
หุน  พนักงานทุกฝายท่ีเขามารวมดําเนินกิจกรรมจะชวยใหแตละฝายแตละคน ไดรับผลตอบแทน
ตามความตองการของตนท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 

๒.๓   ประเภทของธุรกิจ 
การจําแนกประเภทของธุรกิจสามารถท่ีจะจําแนกออกไดหลายวิธีดวยกัน  ซ่ึงข้ึนอยูกับ

วาจะมองธุรกิจไปในแงของการดําเนินการ หรือลักษณะของผูประกอบการ ดังน้ัน การจําแนก
ประเภทของธุรกิจตอไปน้ี จะจําแนกเปน ๓ ประเภท  คือ จําแนกตามลักษณะการดําเนินการ  
จําแนกตามลักษณะของผูประกอบการ   และจําแนกตามลักษณะกิจกรรมของธุรกิจ 

๑) จําแนกธุรกิจตามลักษณะการดําเนินการ  ซ่ึงสามารถจําแนกได  ๓  ประเภท คือ๑๕ 
๑.๑  การพาณิชย  (Commerces)  ธุรกิจประเภทพาณิชย    หมายถึงธุรกิจท่ีทํา

หนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการจําหนายสินคา  ประกอบการดวยการซื้อและการขาย และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีอํานวยความสะดวกตอการซ้ือขาย  เชน การขนสงสินคา  คลังสินคา  ธนาคาร  การ
ประกันภัยเปนตน  และยังแบงเปนการคาภายในประเทศ  การคาตางประเทศไดดวย 

๑.๒ การอุตสาหกรรม (Industry)  หมายถึง  ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาเปล่ียนสภาพเปนสินคาก่ึงสําเร็จรูปหรือสินคาสําเร็จรูป   ธุรกิจอุตสาหกรรม
ยังแบงออกเปนอีก  ๒  ประเภทดังน้ีคือ 

๑ .๒ .๑  อุตสาหกรรม ข้ันปฐม  ได แก  อุตสาหกรรมการ เกษตร   
อุตสาหกรรมเหมืองแร    การประมง  การปาไม  เปนตน 

๑.๒.๒   อุตสาหกรรมข้ันสําเร็จรูป   ไดแกอุตสาหกรรมการผลิต  คือ
ธุรกิจท่ีนําเอาวัตถุดิบตางๆมาทําการผลิตจนเปนสินคาสําเร็จรูป  และอุตสาหกรรมกอสรางเปนตน 

                                                 
๑๔กัลยธีรา  สรรพสัมฤทธ, “นักธุรกิจกับพุทธศาสนา”,  สารนิพนธศิลปะศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 

ศาสนศึกษาศึกษา (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๕๔๗), หนา  ๕. 
๑๕พิมพศักดิ์  สังขกุล, “การนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ”, สาร

นิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต  ส าขาวิชาศาสนศึกษา, (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิยาลัยมหิดล,๒๕๔๖), หนา ๑๐. 



๑๕ 
 

 ๑.๓   การใหบริการ  (Services)  หมายถึงการดําเนินการใหบริการแกผูท่ีตองการ
ใชบริการดานตางๆ  เชน  การรับใช  การพยาบาล  สถานบันเทิง  การเสริมสวย  โรงแรม  เปนตน๑๖ 

๒)  การจําแนกประเภทธุรกิจตามลักษณะของผูประกอบการ  สามารถจําแนกไดเปน  
๖  ประเภท  ดังตอไปน้ี๑๗ 

๒.๑  ธุรกิจท่ีมีผูประกอบการโดยมีเจาของคนเดียว(Sole  Proprietorship) 
การประกอบการโดยเปนเจาของคนเดียว  รับผิดชอบในการดําเนินงานและทางดานกําไรขาดทุนแต
เพียงผูเดียว  เพราะจะตองเปนผูตัดสินใจทุกๆดาน  ไมวาจะเปนดานการส่ังซ้ือ  การดําเนินการ  การ
กําหนดราคา  รวมท้ังการจัดหาเงินทุนเปนตน  ลักษณะการประกอบการแบบน้ีเปนท่ีนิยมกันใน
ประเทศไทย   เพราะถือวาจัดต้ังงายและเสียภาษีเปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเทาน้ัน 

๒.๒ ธุรกิจท่ีประกอบการในรูปแบบหางหุนสวน (Partnership)  ธุรกิจ
ลักษณะน้ีจะมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปทําสัญญารวมกันลงทุน   โดยมีวัตถุประสงครวมกันในการ
แบงผลกําไรระหวางกัน  การทําสัญญาอาจทําดวยวาจาหรือทําไวเปนหนังสือสัญญาก็ได  แลวแต
คูสัญญาจะตกลงกันวาจะรวมหุนในลักษณะใด  อาจจะอยูในรูปเงินสด  ทรัพยสินหรือแรงงานก็ได  
หางหุนสวนยังสามารถจําแนกออกเปน  ๒  ประเภท ดวยกันคือ 

๒.๒.๑  หางหุนสวนสามัญ (General Partnership)  เปนหางหุนสวน
ประเภทผูถือหุนทุกคนตองรับผิดชอบในหน้ีสินของหุนสวนโดยไมจํากัด  และจะจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือไมก็ได  แตถาจดทะเบียนเปนนิติบุคคลก็จะไดรับสิทธิทางกฎหมาย  คือสามารถใชช่ือ
ของหางหุนสวนน้ันทํานิติกรรมได   

๒.๒.๒  หางหุนสวนจํากัด  (Limited Partnership) ลักษณะการ
ประกอบกิจการแบบน้ี  หุนสวนจะมี  ๒  พวกดวยกัน   คือมีหุนสวนกลุมหน่ึงจะรับผิดชอบหน้ีสิน
ไมเกินจํานวนเงินท่ีตนรับลงทุนในหุนสวนน้ัน  และจะตองมีหุนสวนอีกกลุมหน่ึงจะตอง
รับผิดชอบหน้ีสินของหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน  หางหุนสวนประเภทน้ีตองจดทะเบียนระบุ
เง่ือนไขโดยถูกตองตามกฎหมาย  และถาเปนหุนสวนท่ีจํากัดความรับผิดชอบรายใดรายหน่ึงถอน
ตัวออกไปก็ไมทําใหหุนสวนเลิกลม  แตถาเปนหางหุนสวนสามัญถารายใดรายหน่ึงถอนตัวออกไป  
ตองเลิกลมกิจการ 

๒.๓  ธุรกิจท่ีประกอบการในรูปแบบบริษัทจํากัด (Corporation)  เปนการ
ประกอบการท่ีจัดต้ังขึ้นดวยการแบงหุนออกเปนมูลคาหุนละเทาๆกัน  โดยการออกหุนน้ันจะตอง
                                                 

๑๖ สุภาสินี  สันติศรีสุข  และคณะ, พฤติกรรมมนุษย   และจริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๒๕๕. 

๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๖. 



๑๖ 
 
ระบุทุนจดทะเบียนมูลคาและจํานวนหุนท่ีออกดวย  ผูถือหุนแตละคนจะทําหนาท่ีรับผิดชอบจํากัด
เฉพาะเพียงจํานวนหุนท่ีตนถืออยูเทาน้ัน  สวนใหญธุรกิจจะมีการจัดตั้งกิจการในรูปแบบของบริษัท
ก็ตอเม่ือธุรกิจมีความจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการดําเนินการ ดังน้ัน จึงตองพยายาม
ดําเนินการในรูปแบบที่จะสามารถระดมเงินทุนไดมาก  โดยไมตองรับภาระเก่ียวกับหน้ีสินจํานวน
มากนัก  และผูถือหุนหรือผูลงทุนเปนจํานวนมากน้ันก็เขามามีสวนเปนเจาของกิจการโดยไม
จําเปนตองเขามามีบทบาททําหนาท่ีในการบริหาร  ลักษณะของบริษัทจํากัดแบงออกเปน  ๒  แบบ
คือ 

๒.๓.๑  บริษัทเอกชน จํากัด (Company Limited)  คือ บริษัทประเภท
ท่ีตั้งขึ้นดวยการแบงทุนเปนหุน  มีมูลคาเทาๆกัน  โดยผูถือหุนตางรับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินเงินท่ี
ตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือและตองจัดต้ังตั้งแต  ๗  คนข้ึนไป  จะกอตั้งเปนบริษัท
จํากัดไดก็ดวยการเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิไปขอจดทะเบียน 

๒.๓.๒ บริษัทมหาชนจํากัด ( Public Company) คือ การประกอบการ
ของบริษัทท่ีสามารถมีบุคคลภายนอกเขามาลงทุนไดเปนจํานวนมาก  ซ่ึงในการขายหุนของบริษัท
น้ันก็จะมีการขายหุนใหกับบุคคลภายนอกเขามาลงทุนไดเปนจํานวนมาก  ในการขายหุนของบริษัท
น้ันก็จะมีการขายหุนใหกับบุคคลภายนอกไดและผูถือหุนจะตองมีจํานวนมากกวา ๑๐๐ คนข้ึนไป 

      การขายหุนของบริษัทมหาชนน้ัน  จะมีการขายหุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  ซ่ึงทางบริษัทมหาชนจะสามารถระดมทุนเขามาใชดําเนินการไดโดยการออกหุนทุนและหุนกู  
ดังน้ัน  การระดมเงินทุนของบริษัทจํากัดจึงสามารถทําไดดังตอไปน้ี๑๘ 

การออกหุนทุน (Stock)   หุนท่ีบริษัทจํากัดออกไปใหแกผูถือหุนเพ่ือแสดงความเปน
เจาของ  ผูท่ีจะซ้ือหุนทุนจะตองมีสิทธิตามกฎหมายในจํานวนหุนท่ีตนถืออยู   ในการจัดต้ังบริษัท
จํากัด  บริษัทจะตองขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดโดยระบุจํานวนหุนไวดวยวาทุนหรือหุนก่ีหุน  
มูลคาหุนละเทาใด    ผลตอบแทนท่ีผูถือหุนจะไดรับก็คือผลตอบแทนในรูปเงินปนผล  ทางบริษัท
จะจายในรูปของอัตราเปอรเซ็นตท่ีขึ้นอยูกับผลกําไรของบริษัท  ลักษณะของผูถือหุนแบงออกเปน 
๒ ประเภท ดังน้ีคือ 

๑. หุนสามัญ (Common Stock) เปนหุนท่ีบริษัทแสดงความเปนเจาของกิจการ  ถา
ธุรกิจมีกําไรผูถือหุนสามัญก็จะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผล   แตถาธุรกิจขาดทุนผูถือหุน
สามัญก็จะไดรับเงินคืนเปนกลุมสุดทาย  ดังน้ันจึงไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือ
หุน และมีบทบาทในการบริหารองคกร   มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ หน่ึงเสียงตอหน่ึงสิทธิ  
                                                 

๑๘สมคิด  บางโม, หลักการจัดการ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดีจํากัด) ๒๕๓๙,หนา 
๒๙. 



๑๗ 
 
ดังน้ันผูท่ีมีหุนสามัญในครอบครองมากกวา  ๕๐ เปอรเซ็นต  จะมีอํานาจและอิทธิพลในการบริหาร
กิจการ 

๒. หุนปุริมสิทธิ  มีลักษณะเหมือนกับผูถือหุนสามัญ  แตอยูในสภาพก่ึงเจาหน้ี  เพราะ
ผูถือหุนปุริมสิทธิจะไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญ  ดังน้ันผูถือหุนประเภท
น้ีจึงไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

การออกหุนกู (Bond)  หุนกู คือ  หนังสือสัญญาจายเงินของบริษัทท่ีสัญญาจะจายคา
ดอกเบ้ียใหกับผูถือหุนกูตามระยะเวลาในอัตราดอกเบี้ยท่ีไดกําหนดเอาไว   ธุรกิจมีวิธีการระดมทุน
โดยออกหุนกูแทนท่ีจะกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ  ซ่ึงเปนการระดมเงินยืมจากบุคคลตัวแทน  
ผูถือหุนไมมีสิทธิใดๆ ในการบริหารจัดการ  แตมีสภาพเปนเจาของหน้ีของกิจการธุรกิจน้ันๆ๑๙  

๒.๔  ธุรกิจท่ีประกอบการในรูปแบบของสหกรณ (Cooperative)  การจัดทําธุรกิจใน
รูปแบบของสหกรณ  เกิดขึ้นเน่ืองจากบุคคลกลุมหน่ึงเขามารวมมือกันดวยความสมัครใจ  เพ่ือ
วัตถุประสงคของสวนรวม๒๐  โดยถือวาสมาชิกทุกคนจะตองมีสิทธิเทากัน  ลักษณะของการซื้อขาย
หุนของสหกรณเปนการซ้ือขายแบบหุนเปด  โดยสมาชิกหน่ึงรายจะสามารถซ้ือหุนไดก่ีหุนก็ได  แต
สมาชิกหน่ึงรายจะมีสิทธิในการออกเสียงเพียงหน่ึงเสียงเทาน้ัน  โดยไมคํานึงถึงจํานวนหุนท่ีผูน้ัน
ถืออยู  สหกรณยังยึดความเปนกลางทางศาสนาและการเมืองผลตอบแทนของผูถือหุนของสหกรณ
น้ัน  จะไดรับในรูปเงินปนผลตามสวนเฉล่ียท่ีไดเฉล่ียตามสัดสวนท่ีผูถือหุนทําธุรกิจกับสหกรณ     

๒.๕ ธุรกิจท่ีประกอบในรูปแบบการจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business  
Management)  ธุรกิจประเภทน้ีเปนธุรกิจท่ีผูลงทุนมีอิสรเสรีในการบริหารมาก  แตธุรกิจขนาด
ยอมน้ันไมสามารถท่ีจะควบคุม  หรือมีอิทธิพลเหนือธุรกิจอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันไดเหมือน
ธุรกิจขนาดใหญ  ลักษณะของธุรกิจขนาดยอม คือ 

๒.๕.๑  การบริหารเปนไปอยางอิสระ  และโดยปกติผูจัดการของธุรกิจ
ประเภทน้ีจะเปนเจาของเอง 

๒.๕.๒  ทุนและความเปนเจาของธุรกิจประเภทน้ี   อาจเปนบุคคลหรือบุคคล
กลุมเล็กๆ  

๒.๕.๓  การประกอบธุรกิจโดยปกติทํากันแตในทองถ่ินท่ีธุรกิจน้ันตั้งอยู  
และคนงานมักเปนคนในทองถ่ินน้ันๆ  แตความตองการของตลาดในผลิตภัณทของธุรกิจมีอยูท่ัวไป  
ไมจําเปนเพียงแตในทองถ่ินเทาน้ัน 

                                                 
๑๙ เผด็จ  เอมวงค, กฎหมายธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเอมพันธจํากัด) ,๒๕๔๐, หนา   

๓๘-๓๙. 
 



๑๘ 
 

๒.๕.๔  ขนาดของธุรกิจจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก  เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ  
ท่ีทําธุรกิจประเภทเดียวกัน   การเปรียบเทียบธุรกิจน้ันทําจากจํานวนการขาย  จํานวนคนงาน  และ
ส่ิงอื่นๆท่ีสามารถนํามาใชเปรียบเทียบได  โดยจากทรัพยสินการลงทุน  จํานวนพนักงานและ
ยอดขาย 

๒.๖ ธุรกิจท่ีประกอบในรูปรัฐวิสาหกิจ (Government Enterprise)  รับวิสาหกิจเปน
หนวยงานของรัฐเปนธุรกิจจะคลายคลึงกับการดําเนินงานขององคการธุรกิจเอกชน  และสวนใหญก็
มีวัตถุประสงคท่ีจะใหกิจการรัฐวิสาหกิจแตละแหงน้ันสามารถเล้ียงตัวเองได  และทํากําไรจากการ
ดําเนินกิจการได   

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอาจเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบดวยกัน  ไดแก  รัฐบาลเขาไปเปนผู
เร่ิมจัดตั้งเองตั้งแตตนเพ่ือผลประโยชนของประชากรในประเทศ    สวนใหญจะไดแก  กิจการ
สาธารณูปโภค  หรือเอกชนจัดตั้งขึ้นมากอนแลวโอนกิจการไปเปนของรัฐในภายหลัง  หรือรัฐบาล
เขามามีหุนเกิน ๕๐ เปอรเซ็นต  ลักษณะของรัฐวิสาหกิจมี ๒ ประเภท  คือ 

๒.๖.๑  รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลถือหุน  ๑๐๐  เปอรเซ็นต กิจการบางกิจการ  เชน 
กิจการสาธารณูปโภค  ไดแก  การไฟฟา  โทรศัพท  รถไฟ  เปนตน  ถือวาเปนการสาธารณูปโภคท่ี
จําเปนกับความเปนอยูประชากร  ในระบบเศรษฐกิจ  กิจการเหลาน้ีมีความจําเปนกับความเปนอยู
ของประชากรในประเทศเปนอยางมาก  รัฐไมสามารถปลอยใหเอกชนดําเนินการเพราะจะตองมี
การระดมเงินทุนมาลงทุนจํานวนมากๆการจัดตั้งราคาก็คอนขางต่ํา  หรือเปนกิจการท่ีเก่ียวกับความ
ม่ันคงปลอดภัยของชาติ  หรืออาจมีผลเสียตอสังคมสวนรวมไดถาควบคุมไมดี 

๒.๖.๒  รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลถือหุนเกิน  ๕๐ เปอรเซ็นต  มักจะจัดตั้งข้ึนใน
รูปแบบบริษัทจํากัดโดยมีเจาหนาท่ีของรัฐควบคุมการดําเนินการท้ังหมดแลวเปดโอกาสใหเอกชน
เขามามีสวนรวมถือหุนดวย   หรือโดยการที่เอกชนจัดต้ังบริษัทข้ึนกอนแลวรัฐบาลเขาไปถือหุนใน
ภายหลัง  รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการหลายรูปแบบ  แตละแบบมีขอดี  ขอเสียตางกัน  ยากท่ีจะ
กลาวถึงใหครอบคลุม๒๑  

๓.)  การจําแนกประเภทธุรกิจตามลักษณะของกิจกรรม การจําแนกประเภทของธุรกิจ
แบบน้ีเปนการจําแนกเพ่ือใหสอดคลองกับคําแนะนําขององคการ  การคาโลก๒๒ ซ่ึงไดแบงงานของ
สภาเศรษฐกิจแหงชาติ  ซ่ึงตอมาคือ “สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”  ออกเปนสาขา

                                                 
๒๑ สุภาสินี  สันติศรีสุข  และ คณะ,  จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๒๕๕. 
๒๒ พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,๒๔๙๓ .[ออนไลน].แหลงท่ีมา :http:// 

www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538975875&Ntype=19[๑๑มิ.ย ๒๕๕๔ ]. 



๑๙ 
 
กิจการเกษตร, สาขาเศรษฐกิจการคลัง, สาขาเศรษฐกิจการพาณิชย, สาขาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และสาขาเศรษฐกิจคมนาคม 

การแบงสาขาของธุรกิจภายใตคําปรึกษาของธนาคารโลก  เพ่ือใหกิจการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติเกิดความกาวหนาชัดเจนในแตละสาขา  แตโดยท่ัวไปมีการจําแนกประเภทของ
ธุรกิจตามลักษณะกิจกรรม  ดังน้ี  

๓.๑  ธุรกิจการเกษตร (Agriculture) ไดแก การทํานา การทําสวน การทําไร การประมง  
การทําปาไม  และการปศุสัตว  เปนตน 

๓.๒ ธุรกิจเหมืองแร  (Mineral) การทําเหมืองแร การขุดเจาะนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ตางๆมาใช  รวมถึงถานหิน  หินนํ้ามัน  หินออน  เปนตน 

๓.๓  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry) หมายถึงผูผลิตสินคาเครื่องอุปโภคท่ัวไปแบงได
เปนดังน้ี 

๓.๓.๑  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ใชแรงงาน
ของสมาชิกในครอบครัว  ใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก  วัตถุดิบท่ีใชหาไดจากทองถ่ิน
น้ันๆมาผลิต  โดยวิธีการผลิตเปนวิธีท่ีสืบทอดตอๆกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ  เชนอุตสาหกรรมทอผา  
การทําเคร่ืองเงิน  การทอเส่ือ  การจักสาน  เปนตน 

๓.๓.๒  อุตสาหกรรมโรงงาน หมายถึงผูผลิตท่ีมีโรงงานถาวร  มีการจาง
แรงงานจากบุคคลภายนอก  มีกระบวนการผลิตโดยใชเครื่องจักรทันสมัย  ผลิตสินคาไดทีละมากๆ  
เชน โรงงานผลิตสินคาสําเร็จรูป ตางๆ 

๓.๓.๓  ธุรกิจกอสราง  เปนอุตสาหกรรมท่ีนําเอาผลผลิตตางๆ  มาใชในการ
ปลูกสรางอาคาร  ท่ีอยูอาศัย  สถานศึกษา โรงพยาบาล  ถนนหนทาง  สะพาน  เข่ือน  เปนตน 

๓.๓.๔ ธุรกิจการพาณิชย  ไดแกการกระจายสินคาท่ีเกิดจากผลผลิตทาง
อุตสาหกรรมท้ังหลายไปสงผูบริโภค หรือผูใช  ไดแกพอคาคนกลาง  รานคาสง  รานคาปลีก  ธุรกิจ
ขายตรง และธุรกิจการเปนตัวแทนนายหนาขายสินคาตางๆ 

๓.๓.๕  ธุรกิจการใหบริการ เปนการทําหนาท่ีใหบริการ ไดแกการบริการดาน
การคมนาคมขนสง การบริการดานการบันเทิง การบริการทองเที่ยว การบริการท่ีพักโรงแรม  เปน
ตน 

๓.๓.๖  ธุรกิจอื่น ๆ  ไดแก  ผูประกอบการอิสระตาง ๆ  เชน   ครู   แพทย  
เภสัชกร วิศวกร  สถาปนิก  จิตกร  ปฏิมากร  ชางฝมือ ศิลปนแขนงตางๆ๒๓ 
                                                 

๒๓ ศุภลักษขกมณฑลี  ภวภูตานนท, “จริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจ”, ใน  บทความทางวิชาการ, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หนา  ๓. 



๒๐ 
 

ผูวิจัยมีความเห็นวา  การแบงประเภทของธุรกิจท่ีไดจําแนกมาน้ี  เปนลักษณะการแบง
เพ่ือใหมองเห็นภาพของประเภทธุรกิจไดชัดเจนข้ึน  เพ่ือจะไดสะดวกในการจัดระบบและดําเนินใน
ธุรกิจแตละประเภท    ไดสะดวกและงายตอการดําเนินการในธุรกิจประเภทน้ันๆ    การประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท  เปนการกอใหเกิดรายไดท้ังแกผูประกอบการและพนักงาน  แตท่ีเปนผลตอความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ก็คือกอใหเกิดรายไดประจําเปนหลักประกันความเปนอยูของพนักงาน  และ
กอใหเกิดอาชีพท่ีมั่นคงดวย  ท้ังยังตองมีความสัมพันธกับชุมชนท่ีธุรกิจเขาดําเนินการอยู  ดังน้ันจึง
ถือเปนหนาท่ีของธุรกิจท่ีตองใหบริการตอสังคม  รวมไปถึงสรางความเจริญใหแกชุมชนในดาน
ตางๆดวย  เพราะความเจริญของชุมชนคือผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ   โดยมุงหวังใหธุรกิจ
เปนสวนหน่ึงของชุมชน  มิใชสรางความแตกแยกแกชุมชน 
 

๒.๔   ความหมายและขอบเขตของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
จริยธรรม  หมายถึง มาตรฐาน  คุณคาแหงความดีงามของการกระทําหน่ึงๆ  และ

พฤติกรรมโดยรวม 
ธุรกิจ  หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  หรือองคกรใดๆ  ท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต

สินคาและเพ่ือผลตอบแทนในรูปของการลงทุนท่ีจะไดมาซ่ึงผลกําไร 
จริยธรรมธุรกิจ  หมายถึงมาตรฐานการผลิตสินคา  และบริการเพ่ือผลตอบแทนตาม

คุณคาของการลงทุน  โดยเปนธรรมตอทุกฝาย  กลาวคือ  ท้ังเจาของกิจการ  ผูบริหาร  ผูรวมงาน
ผูบริโภค  ผูรับบริการ  รัฐบาล  และสังคม  ซ่ึงมีความสัมพันธกันในเชิงเศรษฐกิจรวมกัน  จริยธรรม
ธุรกิจ ไมไดหมายความเฉพาะความชอบธรรมของตัวธุรกิจเทาน้ัน  แตยังหมายถึงรวมถึงกลไกใน
การจัดการกับองคประกอบอ่ืนๆ  เชน  คน  ทรัพยากร  ทุน  เทคโนโลยี  สังคม ฯลฯ  ท้ังน้ีเพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจน่ันเอง  หนาท่ีอันแทจริงของธุรกิจน้ันก็คือ  การจัดหาสินคาและ
บริการในราคาและคุณภาพท่ีสังคมตองการอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีแรงจูงใจจากการไดกําไรใน
การทําหนาท่ีดังกลาว๒๔  

จริยธรรม  หมายถึง ความประพฤติ (การกระทํา) ท่ีดี  สมควรหรือถูกตอง  และเปน
หลักเกณฑท่ีใชเปนบรรทัดฐานของการกระทําท่ีดี “จริยธรรมในธุรกิจ”  หรือ “จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ”  จึงหมายถึง  กฎเกณฑท่ีเปนขอปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ  องคประกอบของ
จริยธรรมท่ีสําคัญท่ีกํากับพฤติกรรมของผูท่ีอยูในแวดวงธุรกิจท่ีนิยมอางถึงเปนประจํา เชน ความ

                                                 
๒๔ จตุพร  รวมใจ, “ศึกษาศาสนภาพ  และการประยุกตหลักพุทธธรรมของนักธุรกิจ : ศึกษากรณีนัก

ธุรกิจไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศาสนาเปรียบเทียบ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔),  หนา  ๑๕. 



๒๑ 
 
ซ่ือสัตยสุจริต  ความเปนธรรม  ความเชื่อถือได  ความไววางใจได  การรักษาคําพูด  เปนตน  คานิยม
เชิงจริยธรรมเหลาน้ี  เก่ียวพันกับกิจกรรม  และกระบวนการในทุกวงการธุรกิจ๒๕ 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและวิชาชีพน้ันยอมจะตองมีมาตรฐานจริยธรรม  โดย
จะกําหนดไวเปนหลักจรรยาบรรณ  เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจ  ท่ีไมขัดตอ
กฎหมาย  ศีลธรรม  และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  ทําใหสามารถอยูรวมกันกับผูท่ีเก่ียวของทุก
ฝายไดอยางเปนปกติสุข  คือทุกฝายไดรับประโยชนท่ีพึงได  และไมถูกทําใหเสียผลประโยชนท่ีไม
ควรเสีย  ไดรับความเปนธรรมท่ัวถึงกัน 

คุณธรรม ๗  ประการในการกับดูแลกิจการท่ีดี   องคกรธุรกิจไมวาจะเปนบริษัทเอกชน
หรือมหาชน  ก็คือพลเมืองของสังคม  เราคาดหวังใหคนเปนพลเมืองดีฉันใด  สังคมก็คาดหวังให
ธุรกิจเปนพลเมืองดีของสังคมฉันน้ัน  การปฏิบัติตามคุณธรรม ๗  ประการ ก็เพ่ือประโยชนของผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝาย  และเพ่ือใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของลูกคาและประชาชน ซ่ึงมีดังตอไปน้ี๒๖ 

๑. สุจริตโปรงใส  หมายถึง  การดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  เปดเผย  เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  เพียงพอ  และติดตามได 

๒.  ถูกตองดีงาม หมายถึงการยึดม่ันดําเนินกิจการดวยความเหมาะสมไมมีความขัดแยง
ของผลประโยชนไมเกิดผลเสียหาย ไมผิดทํานองคลองธรรมไมผิดจรรยาบรรณของธุรกิจ โปรงใส 

๓.  เสมอภาคยุติธรรม  หมายถึง  การมีกฎเกณฑเง่ือนไขท่ีชัดเจน    ชอบธรรม  และ
เทาเทียมกันในการนํามาใช 

๔.  คุณภาพประสิทธิภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจ  และ
การใชทรัพยากรที่มีจํากัด  ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๕.  รับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมรับในผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี  และจากการ
ดําเนินกิจการพรอมเสมอท่ีจะใหตรวจสอบและวัดผล 

๖.  รวมคิดรวมทํา  หมายถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของมีบทบาทในการรวม
เสนอแนวความคิดรวมตัดสินใจ  หรือรวมดําเนินการ 

๗.  เมตตาไมตรี  หมายถึง  การมีความรัก  ความเปนมิตร  ความเอื้ออาทร  ความหวังดี  
และความมีนํ้าใจตอกัน 

                                                 
๒๕  ประเวศ  วะสี,   ระเบียบวาระแหงชาติ  ปฏิรูปสังคมไทย, ๙ กรกฎาคม    ๒๕๔๑, [ออนไลน ]. 

แหลงที่มา : http://www.prawase.com/article_detail.php?id=39&lang=th  [ ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๔]. 
๒๖  ธนาคารออมสิน, คุณธรรม ๗  ประการ ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ธั น ว า ค ม  ๒๕๔๒ , [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า :htt:/ / www.codi.or.th./ index.php? optin=com  
content&view=article&id=368&lang=th .[ ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๔]. 



๒๒ 
 

คุณธรรม  ๗  ประการ ของการเปนพลเมืองเของสังคมขององคกรธุรกิจ  เรียกวา 
(GoodCorporate Governance)  ซ่ึงหมายถึงการปฏิบัติตามคุณธรรม ๗ ประการ เพ่ือประโยชนของผู
มีสวนเก่ียวของทุกฝายและเพ่ือใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจตอลูกคาและประชาชน 

ธุรกิจจะเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม   ตองมีเมตตา  ไมตรีหรือความเอื้ออาทรตอ
ครอบครัวญาติ  ตอเพ่ือน  เพ่ือนรวมงาน  เพ่ือนท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน  ตอคนท่ีอยูในสังคมเดียวกัน  
คนดีมีความเอื้ออาทรฉันใด  องคกรธุรกิจท่ีดีก็ตองเปนองคกรธุรกิจท่ีมีความเอื้ออาทรฉันน้ัน  อยูใน
ชุมชนไหนก็มีความเอื้ออาทรตอชุมชนน้ัน  ไมใชวามองชุมชน  มองคนเปนวัตถุดิบท่ีจะปอนเขาสู
โรงงาน  ปอนเขาสูธุรกิจของเรา  จางคนตองเอื้ออาทรตอลูกจาง  ทําธุรกิจท่ีเก่ียวกับทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมท่ีอาจมีผลเสียหายตอคนอื่น  ตองมีความเอื้ออาทรท่ีจะดูแลส่ิงแวดลอมใหดี 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม  ไดกลาวถึงขอบเขตของจริยธรรมไววา อาจารยปวย๒๗ไดพบ
ธรรมะในคริสตศาสนา  ซ่ึงพูดถึงความสําคัญและคุณคาของ  

(๑)   ความจริง 
(๒)  ความงาม 
(๓)   ความดี 

แตอาจารยปวย  มาขยายความเอาเองวา   
ความจริง  หมายถึงอะไรก็ตามท่ีเปนส่ิงท่ีเปนจริงไมวาจะเปนทางโลก  หรือทางธรรม  

ไมวาจะเปนทางวัตถุหรือทางจิตใจ  ถาเปนความจริงและเปนส่ิงท่ีมีคา  ซ่ึงตีความไปถึงเรื่องการ
คนพบความเปนจริงทางวิทยาศาสตร  และทางสังคมศาสตรทางวัตถุธรรมและจริยธรรม   

ความงาม  เปนธรรมชาติของคนที่ชอบจะเห็นความงาม  ความงามไมใชความสวย แต
ลึกซ้ึงกวาความสวย  ไมวาจะเปนความงามท่ีเห็นดวยตา  ความงามท่ีสัมผัสดวยมือ  ความงามที่ได
ยินดวยหู หรือความงามท่ีสัมผัสดวยใจ  ศิลปะก็เปนความงาม  วัฒนธรรมก็เปนความงาม  ความ
ซ่ือสัตยสุจริตก็เปนความงาม  ในความหมายของอาจารยปวย ความงามมีความหมายกวาง  เปนส่ิง
จรรโลงใจ คําวาความงาม  ทําใหเรารูสึกจิตใจเบิกบาน  ชุมช้ืน 

ความดี น้ันเปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยมีคุณคาและอยูดวยกันอยางสันติสุข   รวมถึงความดี
ตอตนเอง  ตอคนอื่น  ตอสวนรวม   
  

                                                 
๒๗ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม, คัดลอกจากการบรรยายเรื่อง “ ทานผูวาปวย : ปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ, ที่

ธนาคารแหงประเทศไทย,  พ.ย.๒๕๓๘.[ ออนไลน ] แหลงที่มา : htt://www.codi.or.th./index.php?optin=com  
content&view=article&id=368&lang=th.[ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๔]. 



๒๓ 
 

การท่ีจะทําใหความจริง  ความงาม ความดี  เกิดข้ึนมากๆ และสงเสริมกันไดมากๆ ก็มี
หลักในพระพุทธศาสนาหลายขอ  แตท่ีทานอานแลวเขาใจและชอบมาก คือ  พละ ๔๒๘  พละ 
แปลวากําลังหรือพลัง  ซ่ึงทําใหสามารถเกิดความจริง  ความงาม ความดีได  พละ ๔ มีองคประกอบ
ดังน้ี 

๑ .  ปญญาพละ    คือพลังหรือกําลังท่ีเกิดจากปญญา   จากความรู   ความเขาใจ  
ความสามารถ  ความรูคืออํานาจ  ความรูคือพลัง   ฉะน้ัน  ความสามารถในการคิดในการทํา  ทําให
เกิดพลัง  ปญญาทําใหเกิดพลังมีความรูหรือความฉลาดเปนพลังในการบริหารโดยเฉพาะจะตอง  รู
ตน  รูคน  และรูงาน 

๒.  วิริยพละ  พลังท่ีเกิดข้ึนเพราะความเพียร  ความอุตสาหะ  วิริยะ  มานะ  บากบ่ัน  
อดทน  พยายาม  ทําใหเกิดพลังขึ้นมา  เพราะแคมีความสามารถแตเกียจครานก็ยังใชไมไดใชความ
เพียรหรือความขยันเปนพลังในการบริหาร 

๓.  อนวัชชพละ  แปลตามตัววา  พลังจากการทําส่ิงไมเปนโทษ คือทําส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ  ท่ี
สุจริต  ท่ีเปนคุณ  คนเราถาทําอะไรท่ีบริสุทธ์ิจะมีกําลัง  จะมีพลัง  จะมีความองอาจผึ่งผายปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมใหมีโทษหรือความเสียหาย  เปนพลังสําคัญ 

๔.  สังคหพละ  พลังท่ีเกิดจากการเปนผูให  ใหความเก้ือกูล  ใหความสงเคราะห  ให
ความเมตตากรุณา  ทําใหมีพลังมาก ใชมนุษยสัมพันธเปนพลังในการบริหาร 

นอกจากน้ีอาจารยปวยยังบัญญัติจริยธรรมแหงความเจริญของสังคม  ๔ ขอดวยกันคือ 
๑.  สมรรถภาพ  สังคมจะเจริญไดตองมีสมรรถภาพ  ตองมีฝมือ  ตองมีความสามารถ  

ความสามารถมาจากปญญา  ความเพียร  ความจริง  ตองคนพบความจริง  ตองใชปญญา  ตองใช
ความเพียร  จึงจะมีความสามารถท่ีจะมาชวยสังคมใหเจริญ 

๒.  เสรีภาพ  คนตองมีเสรีภาพจึงจะเจริญกาวหนาได  เสรีภาพจะทําใหเกิดความ
หลากหลาย  และสังคมตองมีความหลากหลายจึงจะเกิดการพัฒนา  ธรรมชาติคือความหลากหลาย
ถาเหมือนกันหมดไมใชธรรมชาติ  คนมีความแตกตางกัน มีความคิดตางๆกัน  และถาเราจะทําอะไร
ไดดี  เราตองทําอยางท่ีเราชอบหรือสนใจหรือถนัด  ฉะน้ันโชคดีท่ีคนคิดไมเหมือนกัน  การคิดไม
เหมือนกันเปนการสรางประสิทธิภาพ  การคิดไมเหมือนกัน  ชอบตางๆกัน  จึงทําใหการ
เปรียบเทียบ การแขงขัน  ในทางที่ดีงาม  สังคมจึงจะสมบูรณ 

๓.  ความยุติธรรม  หรือความถูกตองชอบธรรม มิเชนน้ันสังคมจะอยูดวยกันลําบาก  
แมกระท่ังความยุติธรรมในเชิงท่ีวาคนเราไมแตกตางไมควรแตกตางกันมากนัก  ในสังคมมีคนรวย
และคนจน  มีอยูบางถือเปนธรรมดา  แตวาไมควรแตกตางกันมากเกินไป  ท่ีแนๆคือ  ไมควรมีการ
                                                 

๒๘ องฺ.นวก. (ไทย)  ๒๓/๕/๔๓๙. 



๒๔ 
 
เบียดเบียน  ไมควรมีการเอารัดเอาเปรียบ  ไมควรมีคนทุจริตท่ีไดประโยชนไปโดยมิชอบ  หรือมี
การใชอํานาจทําใหเกิดความไมยุติธรรม  เราตองการความยุติธรรมและความชอบธรรม  สังคมจึง
จะอยูกันไดอยางเปนปกติสุข 

๔.  ความเมตตากรุณา  สังคมจะอยูดวยกันได  ท้ังเจริญกาวหนาและท้ังมีสันติสุข  ตอง
มีความเมตตากรุณา  เหมือนกับเปนเครื่องหลอหลอมสังคมใหอยูดวยกันได  ใหเขากันไดอยางสนิท  
มิฉะน้ันจะกลายเปนตางคนตางอยู  ใครเกงก็อยูสวนเกง  ไมเกงก็อยูสวนไมเกง  ไมมีความเอื้ออาทร
ตอกัน  แตสังคมที่ดีน้ันจะมีความเอ้ืออาทร  เปนส่ิงจรรโลงสันติสุขใหเกิดขึ้น 

ท้ังหมดน้ีกลาวไดวา  เปนหัวใจสําคัญของความคิดอาจารยปวย  เปนแกนความคิดของ
ทาน  ซ่ึงเชื่อวาเปนแรงผลักดันท้ังความคิด  การพูด  และการกระทํา  เพ่ือจะจรรโลงใหสิ่งท่ีดีงาม
เกิดข้ึนในสังคม  และเมื่อนําหลักการของทานมาประยุกตใชกับการประกอบธุรกิจก็จะทําใหธุรกิจ
น้ันๆ เปนการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมเปนอยางมาก 

นอกจากน้ีสังคมยังคาดหวังใหธุรกิจมีสวนในการรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาอีกดวย  ธุรกิจตองปรับตัวตามเพ่ือสนองความคาดหวังของสังคมที่เปล่ียนแปลงและ
เพ่ิมเติมขึ้นเร่ือยๆ  บริษัทม่ีประสบความสําเร็จน้ัน  นอกจากจะตองคํานึงถึงคุณภาพและราคาของ
สินคาแลว  ยังตองคํานึงถึงชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัทอีกดวย  ส่ิงสําคัญท่ีสังคมมีความ
คาดหวังใหธุรกิจตอบสนองความตองการที่สําคัญ  มี  ๒  ประการ คือ๒๙ 

- ความตองการดานเศรษฐกิจ 
- ความตองการดานสังคม 
ดังน้ันจะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจจะตองตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจ  คือ

จัดหาสินคาและบริการ  ใหแกประชาชนในราคาและคุณภาพที่สังคมตองการแลว  ธุรกิจยังตอง
ตอบสนองความคาดหวังของสังคมที่ใหธุรกิจมีความรับผิดชอบใน  ๓  ระดับดวยกันคือ 

๑.  การปฏิบัติตามกําหนดกฎหมาย  กฎหมายคือเปนกติกาของสังคม  การปฏิบัติตาม
กฎหมายเปนความหวังข้ันต่ําท่ีสังคมตองการใหธุรกิจปฏิบัติตาม  และนอกจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายแลว  สังคมยังคาดหวังใหธุรกิจมีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนไปกวาน้ีดวย  คือ  สนองความ
คาดหวังทางจริยธรรมของสังคม  สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมอันดีงาม 

๒. สนองความคาดหวังทางจริยธรรมของสังคม  สังคมคาดหวังใหธุรกิจดําเนินกิจการ
ไปอยางมีจริยธรรม  หรือมีความรับผิดชอบท่ีสูงกวาแคท่ีกฎหมายบังคับ  น่ีเปนสวนหน่ึงของความ
ศรัทธา  เชื่อถือและทัศนคติท่ีดีของสาธารณชนท่ีมีตอองคการธุรกิจ 
                                                 

๒๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, แผนการเรียนการสอน,[ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4071107/3333.pdf.[ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔]. 



๒๕ 
 

๓. สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมอันดีงาม  นอกจากปฏิบัติตามกฎหมายและดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมแลว  สังคมยังคาดหวังใหธุรกิจมีสวนสงเสริม  หรืออยางนอยก็ตองไม
ขัดขวางทําลายวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมที่ช่ืนชมวาดีงาม  การที่บริษัทตางๆใหความ
สนับสนุนทางดานการเงิน  ใหจัดงานประเพณี  งานศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ตลอดจนการชวย
โฆษณาสงเสริมคานิยมอันดีงาม  เชน  การรักษาความสะอาดของบานเมือง  การถนอมใช
ส่ิงแวดลอม  การเอ้ือเฟอตอเด็กและคนชรา  การมีนํ้าใจตอกันในการใชรถใชถนน  ลวนเปน
ตัวอยางของการพยายามสนองตอบความคาดหวังทางดานสังคม  

การสนองความคาดหวังทางดานสังคมท้ัง ๓ ระดับน้ี  เปนภาพพจนท่ีมีคาและมี
ประโยชนตอองคกรธุรกิจ  บริษัทท่ีทําผิดกฎหมายนอกจากจะไดรับโทษแลว  ยังทําใหสาธารณชน
มีความรูสึกท่ีไมดีตอบริษัทดวย  เปนการไดรับโทษทางสังคมอีกดวย  ปจจุบันนักธุรกิจไดแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนกวาแตกอน  การมีความรับผิดชอบตอสังคมอันเน่ืองมาจาก
แรงจูงใจทางจริยธรรม  เพราะเห็นวาการทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนส่ิงท่ีถูกตองดี
งามในตัวของมันเองและควรกระทํา  แมวาในบางคร้ังอาจทําใหธุรกิจไดกําไรนอยลงไปบางก็ตาม
สวนการมีความรับผิดชอบตอสังคม  เกิดจากการมองผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว  
เพราะรูวาการท่ีบริษัทจะแสวงหากําไรไดมาก  ในระยะยาวน้ัน  บริษัทตองมีภาพพจนท่ีดีในสายตา
สังคมคือ  มีภาพพจนทางธุรกิจดี  ไมอยางน้ันจะถูกตอตานทางสังคม  ทําใหไมประสบความสําเร็จ
ในธุรกิจ 

ดังน้ัน  จริยธรรม   คือหนทางแหงความสําเร็จท่ีจําเปนตอการประกอบธุรกิจ  หากจะ
ประเมินประโยชนของจริยธรรมตอองคกรธุรกิจแลว  สามารถท่ีจะจําแนกออกไดดังตอไปน้ีคือ๓๐ 

๑.  จริยธรรมกอใหเกิดความเช่ือถือ  โดยธรรมชาติความเชื่อถือน้ันเกิดจากความ
ซ่ือสัตยดังน้ันคนท่ีมีจริยธรรมดี  ประกอบดวยความซ่ือสัตยเสมอ  ยอมไดรับความเช่ือถือ  และ
ความเช่ือถือคือท่ีมาของเครดิตทางการคา  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีไดเปรียบในเชิงการแขงขัน  ท้ังในดาน
การลงทุนและการตลาด 

๒.  จริยธรรมกอใหเกิดความทุมเทของคนทํางาน  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพอัน
ทรงคุณคาตอการผลิตท่ีเต็มกําลัง  หากบริษัทประกอบดวยความมีจริยธรรม  ปฏิบัติตอพนักงานทุก
คนอยางมีมนุษยธรรม  และมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง  ยอมเปนท่ีรัก  ท่ีผูกพันของพนักงาน  
พนักงานยอมทุมเทความสามารถตอการผลิต  หรือการบริการอยางเต็มความสามารถ  อันนํามาซ่ึง
ผลการผลิตหรือการบริการท่ีดี 
                                                 

๓๐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, แผนการเรียนการสอน,[ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4071107/3333.pdf.[ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔]. 
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๓.  จริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดี  ซ่ึงภาพลักษณท่ีดีมีผลตอตําแหนงทางการคา
ของบริษัท  และมีผลตอความภักดีท่ีผูบริโภคมีตอสินคาและบริการของบริษัท  และภาพลักษณ
ทางการคาท่ีดีมีผลโดยตรงตอการกําหนดราคา  และความภักดีตอสินคาและบริการมีผลโดยตรงตอ
สาธารณชน  ซึ่งราคาขายละยอดขายมีผลโดยตรงตอกําไร  ดังน้ัน อาจกลาวไดวา  จริยธรรมทาง
ธุรกิจคือ ท่ีมาแหงความรํ่ารวย 

๔.  จริยธรรมกอใหเกิดการลดหยอนทางกฎหมาย  บริษัทท่ีมีประวัติทางจริยธรรมท่ีดี
งามเม่ือพลาดพล้ังไปมีคดีความกับบุคคลอื่นก็ดี  หรือกับรัฐก็ดี  ยอมไดรับขอลดหยอนใน
บทลงโทษตามโทษานุโทษท่ีบัญญัติไวตามกฎหมายของแตละสังคม 

๕.   จริยธรรมกอใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข  เม่ือทุกฝายท่ีเก่ียวของกับทาง
บริษัท  ไมวาจะเปนผูถือหุน  ผูรวมงานในบริษัทคูคา  ลูกคา  ผูบริโภค  รัฐบาล  และสังคม  ตางก็มี
จริยธรรมท่ีดีตอกัน  ยอมเปนการสรางสัมพันธอันดีและอบอุนข้ึน  ทุกฝายจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
สบายใจ  และไมมีปญหาความบาดหมางใจกันเกิดขึ้น  หรือหากมีบางโดยอุบัติเหตุก็จะแกไขได
โดยงาย  การทํางานอยางมีจริยธรรมตอตนเอง  และตอกันและกัน  จึงเปนชีวิตการทํางานท่ีเปน
ความสุขปราศจากความเครียดใด  นอกจากความเครียดอันเกิดจากภาวะเส่ียงบาง  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานก็จะชวยผอนคลายและลดความเครียดไปไดมากทีเดียว 

คุณคาแหงจริยธรรมน้ันเปนส่ิงท่ีประมาณคาไมได  ในขณะที่ความพรอมทางดาน
บุคลากร  ทรัพยากร  เทคโนโลยี  และอ่ืนๆ  เปนองคประกอบแหงความสําเร็จ  จริยธรรมคือหนทาง
แหงความสําเร็จน่ันเอง  หากธุรกิจใดปราศจากซ่ึงจริยธรรมแลว  ผูประกอบการจะพบวากิจการของ
ตนเต็มไปดวยปญหาและมีแนวโนมท่ีจะไมประสบความสําเร็จในท่ีสุด  ธุรกิจจึงเปนสถาบันท่ี
สําคัญย่ิงของสังคม  ย่ิงสังคมมีความสลับซับซอนเพียงใด  ธุรกิจยอมมีความจําเปนมากย่ิงข้ึน  
เพราะธุรกิจคือ  การสนองความตองการของสังคมน่ันเอง  ธุรกิจกับสังคมจึงแยกกันไมออก    
ดังน้ันผูประกอบธุรกิจทุกประเภทจะตองตระหนักถึงส่ิงตางๆท่ีอยูแวดลอมเสมอ  จะละเลยไมได
เพราะสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลและเปนผูกําหนดแนวทางธุรกิจ  ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ  ไดแก  สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  กฎหมาย และจรรยาบรรณ  แรงกดดันจากผูบริโภค  
เทคโนโลยีและความรับผิดชอบตอสังคม   ปจจุบันธุรกิจสมัยใหมมีความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ข้ึน  โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญท่ีมีผลกําไรจากการลงทุนจํานวนมากๆ  จะกระทํากิจกรรมอันแสดง
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมไดโดยการจัดจําหนายสินคาในราคายุติธรรม  ไมเอาเปรียบผูบริโภค  
ปฏิบัติตามกฎหมายของบานเมือง  ตลอดจนจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ  เชื่อถือได  ไมเปนอันตราย
ตอผูบริโภค 
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๒.๕   จุดมุงหมายของการใชจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
จุดมุงหมายของธุรกิจ   หากมองอยางผิวเผินแลวจะเห็นวาขัดแยงกันกับจริยธรรม  ไม

สามารถนําเอามาบูรณาการใชรวมกันได  เพราะเหตุท่ีวาธุรกิจกับจริยธรรมมีจุดมุงหมายท่ีแตกตาง
กันโดยส้ินเชิง 

รุงธรรม  ศุจิธรรมรักษ  ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับเร่ืองน้ีวา  มีบุคคลอยู ๒ กลุมท่ีไดให
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ี  คนกลุมแรกคือ  คนในวงการธุรกิจท่ีสนใจจะทําธุรกิจ  ไมสนใจจริยธรรม  
แตไมไดหมายความวาเขาเปนคนเลว  หากแตเขาไมตองการรับผิดชอบความเดือดรอนของสังคม  
เขามีหนาท่ีรับผิดชอบใหองคกรธุรกิจของเขาดําเนินการตอไปไดอยางเรียบรอย  บรรลุจุดมุงหมาย
ตามท่ีเขาตองการ   คนกลุมท่ีสองคือ  คนนอกวงการธุรกิจท่ีเขาใจวา  นักธุรกิจเปนผูไมมีจริยธรรม  
เพราะมุงแตประโยชนท่ีตนจะไดรับโดยไมคํานึงถึงการเสียประโยชนของบุคคลอ่ืนๆ  หรือสังคม
เม่ือเกิดปญหาจากกิจการธุรกิจ  นักธุรกิจก็มุงท่ีใหสังคมรวมรับผิดชอบ  นักธุรกิจเปนกลุมบุคคลท่ี
ตองการแสวงหากําไรโดยไมคํานึงถึงผลรายจากการกระทําของตนท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืน๓๑ 

ธุรกิจเปนกระบวนการสนับสนุนความสุขดานวัตถุใหแกมนุษยได   การแสวงหา
ความสุขเปนส่ิงเดียวท่ีเปนจุดหมายของชีวิตมนุษย  ลักษณะของการแสวงหาน้ันจะตองกอใหเกิด
ความสุขปริมาณมากที่สุด  และถาใชหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแลว  ผูท่ีเก่ียวของสามารถ
ท่ีจะผลิตหรือขายวัตถุท่ีเหมาะสมกับความตองการของบุคคลในสังคม   มีการกําหนดคุณภาพของ
สินคาและบริการตามความตองการของคนในสังคม   ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมไม
ฟุมเฟอย   ตลอดท้ังรักษาส่ิงแวดลอม   การกระทําเหลาน้ีเปนการกระทําท่ีเหมาะสม   มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  ปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาคือการไมเบียดเบียนผูอื่น  และมี
ความซ่ือสัตยตออาชีพของตน   ดังน้ัน ธุรกิจจึงจําเปนท่ีจะตองมีสติท่ีจะควบคุมตนและการกระทํา
ของตนใหเมาะสมไมละเมิดผูอ่ืน   ระมัดระวังในการใชส่ิงของอยางไมฟุมเฟอยหรือในปริมาณท่ี
พอเหมาะกับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข   บุคคลในสังคมสามารถแสวงหาไดจากความสุขทาง
กาย   และความสุขท่ีไดรับจากคุณธรรมท่ีอยูในใจแลวจึงสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตไปสูจุดมุงหมาย   
ประการสุดทายไดโดยการไดรับความสุขอยางย่ิง  ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา๓๒ 

                                                 
๓๑รุงธรรม  ศุจิธรรมรักษ ( อางใน) คําพอง  งามภักดิ์  “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดประโยชนนิยมกับ

แนวคิดพระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา,(บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 

๓๒กัลยธีรา  สรรพสัมฤทธ, “นักธุรกิจกับพุทธศาสนา”,  สารนิพนธศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ศาสนศึกษา, (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หนา  ๕๔. 
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พุทธจริยธรรมไดมีทัศนะตอจุดมุงหมายของธุรกิจวา  เปนกิจกรรมดานหน่ึงของชีวิต
มนุษยท่ีตองการแสวงหาความสุข   ความพึงพอใจทางโลกวัตถุ   ซ่ึงเปนจุดมุงหมายเบ้ืองตนแหง
ชีวิตของมนุษยท่ีจะพึงประสงค  แมกระน้ันก็ตามธุรกิจยังมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย   เพ่ือยังความ
บริบูรณในวัตถุใหเกิดข้ึนเพ่ือเปนการกาวไปสูจุดมุงหมายในทางพระพุทธศาสนา  คือ  นิพพาน๓๓ 

๒.๕.๑   จุดมุงหมายเพ่ือตนเอง    พุทธจริยธรรมไดวางจุดมุงหมายอันเปนประโยชน
แกผูประกอบการดวยหลักทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน ๓๔ ซ่ึงยังประโยชนใหเกิดข้ึนในโลกน้ี   โดย
สรางความสมบูรณดานปจจัยเคร่ืองบริโภคใหเพียงพอโดยไมตองกังวลเก่ียวกับวัตถุอีกตอไปดังได
กลาวไวแลวในจุดมุงหมายของจริยธรรม   พุทธจริยธรรมมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมความอยากใน
วัตถุ   โดยเนนควบคุมความอยากในปจจัยเคร่ืองบริโภค   ใหบริโภคแตพอประมาณตาม
หลักมัตตัญุตา๓๕เนนความพอดีคือรูจักประมาณในการเสพเสวยวัตถุแตพอควร  ไมกอใหเกิด
ความลําบากและไมสรางภาระดานวัตถุใหแกตนเอง  อีกท้ังไมเบียดเบียนสังคมและธรรมชาติ
แวดลอมดวย          

๒.๕.๒  จุดมุงหมายเพ่ือคนอ่ืน   จุดประสงคเพ่ือความสุขและเพ่ือประโยชนสุขแกคน
จํานวนมาก  โดยไมเอาเปรียบผูบริโภค  ซ่ือสัตยสุจริต  ไววางใจได  ไมเห็นแกตัว  ดังท่ีพระพุทธเจา
ไดยํ้าอยูเสมอน้ัน  คือ การเผยแผ  โดยประธานโอวาท อันเปนหลักแกพระภิกษุดังน้ี 

       “ภิกษุท้ังหลาย  เราพนแลวจากบวง ท้ังบวงท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  แมพวก
เธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง   ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย ภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงจาริก
ไป  เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก  เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขแกทวยเทพและมนุษย”๓๖ 

๒.๕.๓   จุดหมายสูงสุด    พุทธจริยธรรมเนนการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายสูงสุด
ในชีวิต   อันเปนจุดมุงหมายที่หลุดพนจากโลกทางวัตถุเพ่ือเขาสูการเสวยความสุขอยางปรมัตถคือ
นิพพาน๓๗ บุคคลผูลวงเขาสูภาวะสูงสุดคือนิพพานยอมสงบระงับเยือกเย็น  ไมหวั่นไหวไปกับ

                                                 
๓๓ คณะกรรมการ วัฒนธรรมแหงชาติ (อางใน) คําพอง  งามภักดิ์, “จริยธรรมธุรกิจ  ศึกษาเปรียบเทียบ

แนวคิดประโยชนนิยมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๓), หนา  ๒๖. 

๓๔องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
๓๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓ 
๓๖ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๓๗ อภิ.สัง. (ไทย) ๓๔/๑๓๘๑/๓๔๓. 



๒๙ 
 
ปจจัยภายนอก  อันเปนเหตุนํามาซ่ึงความเรารอนกระวนกระวายในความตองการในมิติเชนน้ีไดแก
การหลุดพนภาวะที่ธุรกิจกําลังดําเนินอยูซ่ึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทาน้ัน 

จะเห็นไดวาจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตมนุษยในทางพระพุทธศาสนาไมใชเพียง
ตองการวัตถุภายนอกอยางเดียว  หากแตมีทางจิตใจดวย   วิถีชีวิตมนุษยในพระพุทธศาสนาไมไดอยู
โดดเด่ียวจากคนอ่ืน  ในฐานที่ตนเปนสวนหน่ึงของสังคมก็จงมุงประโยชนแกสังคมใหมากท่ีสุด
ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส  และจุดมุงหมายสูงสุด  อันเปนประโยชนขั้นสุดทายของพระพุทธศาสนา
น้ันเปนความมุงหมายที่ไมเก่ียวกับโลกทางวัตถุ  แตมุงทําใหเกิดความบริสุทธ์ิจากเครื่องเก่ียวของ
(กิเลส) ท้ังมวล 
 

๒.๖   การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 
จริยธรรมถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญองคประกอบหน่ึงของการเพ่ิมผลผลิต  หรือผู

ใหบริการท่ีมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  ยอมไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากลูกคา  ผูขาย  ผู
ถือหุน  คูแขงขัน  พนักงาน  ขาราชการและประชาชนทั่วไป  ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
อยางย่ังยืนเพราะการเพ่ิมผลผลิต  โดยยึดหลักจริยธรรม  จะไมกอใหเกิดการเบียดเบียนผูอื่นโดยไม
เปนธรรม  ทําใหทุกฝายไดรับผลประโยชนรวมกัน  นําความสุขความเจริญมายังหนวยงาน  สังคม
และประเทศชาติโดยสวนรวม 

ตัวอยางการดําเนินงานทางธุรกิจอยางมีจริยธรรมท่ีสําคัญ  ๑๐ ประการ เชน๓๘ 
๒.๖.๑  ไมเบียดเบียนลูกคา  ไดแก  ไมปลอมปนสินคาหรือไมสงสินคาท่ีมาตรฐานต่ํา

กวาท่ีไดตกลงกันไว  ไมกักตุนสินคาเพ่ือขึ้นราคา  ไมคากําไรเกินควร เปนตน 
๒.๖.๒ ไมเบียดเบียนผูจัดสงวัตถุดิบ     ผูจัดสงวัตถุดิบ    มีชื่อเรียกอีกหลายอยาง  เชน   

ซัพพลายเออร  เวนเดอร  เปนตน  การไมเบียดเบียน  ไดแก  การไมกดราคาซ้ือใหต่ําลงมากเกินไป  
การไมยืดระยะเวลาชําระหน้ีออกไปมากเกินควร  การปดบังขอมูลบางอยาง  การไมตําหนิวัตถุดิบ
หรือการไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือเรียกรองใหผูจัดสงวัตถุดิบชดใชคาเสียหายเปนตน 

๒.๖.๓ ไมเบียดเบียนพนักงาน  ไดแก  การจายคาแรงใหอยางเปนธรรม  ถูกตองตาม
กฎหมายตรงตอเวลา  การใชแรงงานอยางไมกดข่ี  ทารุณ  การจัดสวัสดิการและสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหเหมาะสม  การจัดหาอุปกรณในการทํางานใหตามสมควรไมตองใหพนักงานไปซ้ือหา
มาเองโดยไมจําเปน  การไมเก็บเงินคาประกันตางๆ  จากพนักงานโดยไมจําเปน  การจายคาลวงเวลา
ใหเม่ือมีการทํางานลวงเวลาอยางถูกตอง  เปนตน 

                                                 
๓๘ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, แผนการเรียนการสอน , [ออนไลน], 

แหลงที่มา : http://science.srru.ac.th/org/sci-elearning/courseonline/4071107/3333.pdf.[๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔]. 



๓๐ 
 

๒.๖.๔  ไมเบียดเบียนผูถือหุน  ไดแกการไมสรางหลักฐานเท็จหรือไมสรางขอมูลใหผู
ถือหุนหลงผิดในการซ้ือหุนเพ่ิมทุน  การจายเงินปนผลใหตามสมควร  การไมปดปงขอมูลท่ีแทจริง  
การไมเอาสวนเกินมูลคาหุนไปฝากธนาคารไวกินดอกเบ้ียเฉยๆ  โดยไมนําไปลงทุนตามท่ีไดสัญญา
ไว  การไมนําเงินลงทุนไปใชผิดประเภท  การตั้งใจบริหารบริษัทใหเต็มความสามารถ  การไมปน
หุนใหมีราคาสูงเปนตน 

๒.๖.๕  ไมเบียดเบียนผูรวมงาน ไดแก  การไมปดบังขอมูลท่ีผูรวมงานหรือบริษัทรวม
ทุน  ควรจะไดรับรูการบริหารงานอยางซ่ือสัตยตรงไปตรงมา  การไมทุจริตคอรัปชั่นการไมเอา
เปรียบกินแรงผูรวมงาน 

๒.๖.๖ ไมเบียดเบียนผูใหกูยืม  ไดแกการไมนําเงินท่ีกูยืมไปใชผิดขอตกลง  การไมยืด
ระยะเวลาชําระหน้ีโดยไมมีเหตุอันควรการไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือหลอกลวงผูใหกูยืม เปนตน 

๒.๖.๗ ไมเบียดเบียนคูแขง  ไดแกการไมปลอยขาวลือหรือไมสรางหลักฐานท่ีเปนเท็จ
ทําใหคูแขงเสียหาย  การไมปลอมสินคาคูแขง  การไมติดสินบนเพ่ือแยงลูกคาจากคูแขง  การปฏิบัติ
ตามขอตกลงหรือพันธะผูกพันอยางเครงครัด  การไมนอกลูนอกทางหรือปฏิบัตินอกกติกาเปนตน 

๒.๖.๘ ไมเบียดเบียนขาราชการ   ไดแกการไมติดสินบนขาราชการเพ่ือหลีกเล่ียง
กฎหมาย  การจายภาษีถูกตองตรงความเปนจริง  ไมมีการทําบัญชี ๒-๓ ชุด  ไมหลีกเล่ียงภาษีโดย
วิธีการอาศัยชองวางของกฎหมาย  การไมสรางหลักฐานเท็จเพ่ือหลอกลวงทางการ  เปนตน 

๒.๖.๙ ไมเบียดเบียนสังคม  ไดแกการไมโฆษณาหลอกลวงหรือไมโฆษณาเกินจริง
หรือไมโฆษณาใหหลงผิด  การไมฉวยโอกาสขายของแพง  การไมผลิตสินคาหรือบริการท่ีต่ํากวา
มาตรฐานที่ไดกําหนดไว  เปนตน 

๒.๖.๑๐ การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม  ไดแกการไมกอใหเกิดมลภาวะ  ไมทําใหนํ้า
เสีย  ไมทําใหอากาศเปนพิษ  การจัดใหมีระบบการจัดการกับของเสียหรือส่ิงท่ีกอใหเกิดมลพิษ  เชน  
จัดใหมีการจัดการกับกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษอยางถูกตองตามกฎหมายเปนตน 

จากการศึกษาเอกสารดังกลาวมาน้ันผูวิจัยพบวา  การประกอบธุรกิจยอมตองมี
จริยธรรมเปนกรอบสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกัน  เน่ืองจากธุรกิจเปนการดําเนินท่ี
เก่ียวของกับคนจํานวนมากและมีสถานภาพตางๆกัน  หากนักธุรกิจไมมีจริยธรรมจะทําใหเกิด
ปญหามากมายขึ้นได  เชน  ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ  ปญหาผลกระทบระหวางนายจางกับลูกจาง  
ปญหาสิ่งแวดลอม  เปนตน  จึงเปนการจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีจริยธรรมเปนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ    และจริยธรรมธุรกิจไมจําเปนอยูในกฎเกณฑหรือศาสนาใด   แตเพียงกอใหเกิดการปฏิบัติท่ี
ดีงามขึ้นในวงการธุรกิจก็สามารถนํามาใชประกอบในการดําเนินธุรกิจได   ความสําเร็จของธุรกิจ
ตองมีควบคูกันไปท้ังดานกําไรและผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท้ังปวง  ท้ังน้ีตองมีปริมาณท่ีพอเหมาะท้ัง



๓๑ 
 
สองดาน  ไมมากเกินไปหรือไมนอยเกินไป  เชน  ถาธุรกิจไมมีกําไรเลยก็อยูไมได  ในขณะเดียวกัน
ถาธุรกิจไมดูแลผูท่ีเก่ียวของเลยก็อยูไมไดเชนเดียวกัน  เพราะวาไมไดรับความเชื่อถือจากผูท่ี
เก่ียวของ  ธุรกิจจึงควรมีจุดยืนในการดําเนินงาน  เพ่ือใหธุรกิจน้ันมีความมั่นคงในการประกอบการ
ไดในระยะยาว  โดยอาศัยหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  จะทําใหธุรกิจกับสังคมสัมพันธกัน  
เพ่ือรักษาผลประโยชนของท้ังสองฝาย   

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงพุทธจริยธรรมไววา  เปนหลักท่ีควรประพฤติปฏิบัติ  
ส่ิงไหนควรทํา  สิ่งไหนไมควรทํา  ไวอยางละเอียด ซึ่งเปนส่ิงท่ีควรจะปฏิบัติตาม และจะได
กลาวถึงในบทตอไป 



บทท่ี ๓     

พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 

๓.๑   ความหมายของพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรทาง 
         พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนามีแนวความคิดและวิถีทางแหงการปฏิบัติท่ีเก่ียวเน่ืองกับธรรมชาติ
และชีวิตรอบดาน  ซ่ึงนับไดวา  เปนกระบวนการแหงความสัมพันธกันของทุกส่ิงในโลก   ดังน้ันคํา
สอนของพระพุทธศาสนาจึงมีฐานะเปนองคความรู  ระบบศีลธรรม  จริยศาสตร  จิตวิทยา  และ
ปรัชญาท่ีมีเปาหมาย  เพ่ือเขาถึงสัจจะและความสมบูรณของโลกและชีวิต    อันเปนผลแหงปรีชา
ญาณหรือการหย่ังถึงสัจจะที่เกิดจากความเพียรพยายามคนควาและทดลองดวยการปฏิบัติของ
เจาชายสิทธัตถะจนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวพระองคไดทรงแสดงความรูน้ัน
ออกเปนทัศนะ  หรือหลักคําสอนดวย   การสรุปและจําแนกแจกแจงองคความรูท่ีทรงคนพบและ
ปฏิบัติมาตลอดพระชนมชีพของพระองคแกชาวโลกเพ่ือประโยชนสุขและความงอกงามแหง
มนุษยชาติและสังคมโดยรวม๑  

พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษอยางหน่ึงคือ   สอนศีลธรรมแตไมมองขามปญหา
เศรษฐกิจ  ท้ังน้ี  เพราะยอมรับเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีเดียววา  คนจะดีไดน้ันจะตองประกอบดวย
ศีลธรรม  แตศีลธรรมจะเกิดขึ้นไดยากถาเศรษฐกิจสวนบุคคลไมดี  ศีลธรรมจะตองควบคูไปกับ
เศรษฐกิจเขาทํานอง  “ศีลธรรมเดินดวยทอง”  พระพุทธองคนอกจากจะสอนศีลธรรมแลวก็ยังส่ัง
สอนเนนหนักใหตั้งเน้ือตั้งตัวในทางเศรษฐกิจใหได  มีผูรูหลายทานไดใหความเห็นในความหมาย
ของพุทธจริยธรรมเอาไววา      

      พุทธ  หรือ  “พุทธะ”  แปลวา  ผูตรัสรู  ผูตื่นแลว  ผูเบิกบานแลว        
จริยธรรม  หมายถึง ธรรมชาติของฝายจิตดีงาม  และธรรมดีงามท่ีกลมกลืนกับจิตท่ีควร

ประพฤติหรือควรแสดงออกมา ทางกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม พุทธจริยธรรม  หมายถึง  ความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของผูรู  ผูตื่น ผูเบิกบาน๒ 

                                                 
๑กัลยธีรา  สรรพสัมฤทธ,  “นักธุรกิจกับพุทธศาสนา”, สารนิพนธศิลปะศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

ศาสนศึกษา (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๗. หนา ๑. 
๒วินัย อัศวกุล,“ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร”,(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช), หนา ๔๙๕. 



๓๓ 

พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  หมายถึง  มาตรฐานการผลิตสินคา  และบริการ
เพ่ือผลตอบแทนตามคุณคาการลงทุน  โดยเปนธรรมตอทุกฝาย  ซ่ึงมีความสัมพันธกันในเชิง
เศรษฐศาสตรรวมกัน  พุทธจริยธรรมไมไดหมายความเฉพาะความชอบธรรมของตัวนักธุรกิจ
เทาน้ัน  แตยังหมายรวมถึงกลไกในการจัดการกับองคประกอบอ่ืน  เชน  คน  ทรัพยากร  ทุน  
เทคโนโลยี  สังคม  ฯลฯ  ท้ังน้ีเพ่ือประสิทธิผลสูงสุดของธุรกิจน่ันเอง๓ 

คําวา "พุทธจริยธรรม" น้ันมีผูใหความหมายไวหลายทานซ่ึงสรุปไดดังน้ี คือ พุทธ
จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติตนท่ีดีงามเหมาะสมเพ่ือใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกัน
ไดอยางสงบสุขเปนความหมายที่สอดคลองกับพระพุทธศาสนา ดังคําวา "ธมฺมสฺส จริยา ธมมา วา 
อนเปตาจริยา ธมฺมจริยา" แปลวา "ความประพฤติท่ีเหมาะสม หรือความประพฤติท่ีไมปราศจาก
ธรรมเรียกวา ธรรมจริยา"๔ เม่ือกลาวในแงของพุทธศาสนา เรียกวา พุทธจริยธรรม ตามทรรศนะ
ของพุทธศาสนาพุทธจริยธรรมน้ันนอกจากจะเปนหลักของการดําเนินชีวิตแลว ยังเปนวิธีการ
แกปญหาดวย 

พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดใหความเห็นไววา  จริยธรรม หรือพุทธจริยธรรมมา
จากคําวา “พรหมจรรย”  ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง  “มรรค”  คือ วิธีการปฏิบัติสายกลาง
ประกอบดวยองค ๘ ประการ  บางครั้งก็เรียกวา  “ไตรสิกขา”  คือการศึกษา ๓  ประการ  อันไดแก  
ศีล  สมาธิ  ปญญา๕ 

พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ  อินฺทปญโญ) กลาววาจริยธรรมแปลวาเปนส่ิงท่ีพึง
ประพฤติ จะตองประพฤติ สวนศีลธรรมน้ันหมายถึงส่ิงท่ีกําลังประพฤติอยู หรือประพฤติแลว 
จริยธรรม หรือ ethics   อยูในรูปของปรัชญาคือ   ส่ิงท่ีตองคิดตองนึก สวนเรื่องศีลธรรมหรือ   
morality น้ีตองทําอยูจริงๆ เพราะเปนปญหาเฉพาะหนา๖ 

                                                 
๓วิริยา  ชินวรรณโณ , “จริยธรรมในวิชาชีพ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ,  

วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม  ๒๕๔๑, โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร, หนา ๓. 
๔พระสิริมังคลาจารย, มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ (ฉบับแปล), (กรุงเทพมหานคร :มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๕๓๖), หนา  ๔๗. 
๕พระเทพเวที ( ประยุทธ  ป.อ. ปยตฺโต), “แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย”, (กรุงเทพมหานคร : มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 
๖พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ ), การสรางเสริมจริยธรรมแกวัยรุนคณะครูโรงเรียนนฤมิตวิทยา 

จังหวัดนครราชสีมา, พิมพเปนบรรณาการเพื่อเปนอนุสรณและเทอดพระคุณ ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
อํามาตยโทพระยาราชสีมาจารย ณเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม พระนคร, วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๑.หนา ๑. 



๓๔ 

ระวี  ภาวิไล ใหความหมายวา ชีวิตคือการมีคนและมีโลกสัมพันธกันพุทธจริยธรรม
เปนหลักกําหนดวา ตนมุงอะไรในโลก และพึงปฏิบัติอยางไรจึงแบงจริยธรรมออกเปน ๓ ขอ คือ ๑) 
รูจักโลก รูจักตน ๒) รูจักทุกขรูจักชีวิต ๓) รูจักทุกขในชีวิต ๗ 

สุลักษณ ศิวรักษ มีความเห็นวา พุทธจริยธรรมคือส่ิงท่ีคนในสังคมเกิดความเชื่อถือซ่ึง
มีตัวตนมาจาก ปรมัตถสัจจะ ในลัทธิศาสนาอื่น ๆ ถาเขาใจปรมัตถสัจจะชัดแจงและประพฤติ
ตามน้ัน จริยธรรมในสังคมยอมเปนผลพลอยได ใหบังเกิดความยุติธรรมความเมตตาปรานี และ
ความเปนอิสระแกกันแตความลําบากอยูตรงท่ีเม่ือยังเขาไมถึงตัวปรมัตถสัจจะการตีความในเร่ือง
ปรมัตถใหชัดแจงเปนไปไดยากแมเขาใจชัดก็นามาปฏิบัติใหเต็มภาคภูมิไดยาก๘ 

จํารัส  ดวงธิสาร กลาววา พุทธจริยธรรมมีความหมายตามหลักพระพุทธศาสนาวาเสน
บรรทัดและเคร่ืองกลอมเกลาใหมนุษยเคล่ือนไหว ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจาและใจอยางมี
กติกา๙  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)อธิบายวา  พุทธจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา คือ 
มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา  พรหมจารีหรือผูประพฤติธรรม หรือ ผูมีจริยธรรม ตามหลักพุทธ
ศาสนา คือผูดําเนินชีวิตตามมรรค หรือปฏิบัติตาม มัชฌิมาปฏิปทา (หลักการครองชีวิตท่ีถูกตอง
สมบูรณของมนุษยท่ีจะนําไปสูจุดหมาย คือความดับทุกข)๑๐ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน กลาววา  พุทธจริยธรรม เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวาง
หมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษยลักษณะและพฤติกรรมที่เก่ียวของกับจริยธรรม
จะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหน่ึง ใน ๒ประเภท คือ 

๑. เปนลักษณะท่ีสังคมตองการใหมีอยูในสมาชิกของสังคมน้ันเปนพฤติกรรมท่ีสังคม 
นิยมชมชอบใหการสนับสนุนและผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจวาการกระทําน้ันถูกตอง 

๒. เปนลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในสมาชิกของสังคม เปนการกระทําท่ีสังคม
ลงโทษหรือ พยายามกําจัดและผูกระทําพฤติกรรมน้ันสวนมารูสึกวาเปนส่ิงท่ีไมถูกตองและไมสม
ความฉะน้ันผูท่ีมีจริยธรรมสูงคือผูท่ีมีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังนอย

                                                 
๗ระวี  ภาวิไล (อางใน) ชําเลือง วุฒิจันทร, “คุณธรรมและจริยธรรม: หลักการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกนักเรียน”, (กรุงเทพมหานคร : พิมพการศาสนา, ๒๕๒๔), หนา ๙. 
๘เรื่องเดียวกัน  หนา ๑๐ 
๙เรื่องเดียวกัน หนา ๑๑ 
๑๐พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต,พิมพครั้งที่ ๑๑๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ชุมชนสหกรการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,๒๕๕๒), หนา ๓๗ 



๓๕ 

ลักษณะของมนุษย ท่ีเก่ียวของกับพุทธจริยธรรมแบงออกไดเปน ความรูเชิงจริยธรรมทัศนคติเชิง
จริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม๑๑ 

สุมน อมรวิวัฒนสรุปความหมายของพุทธจริยธรรมไววา คือแบบแผนของความ
ประพฤติท่ียึดหลักของศีลธรรม ลักษณะท่ีแตกตางระหวาง "ศีลธรรม" และ "จริยธรรม" ก็คือ
ศีลธรรมเปนหลักการของคุณงามความดีท่ีมนุษยยึดถือปฏิบัติอิงหลักศาสนาและมีหลักเปนสากล
สวนจริยธรรมน้ันแมจะมีความหมายบางสวนคลายคลึงกับคําวาศีลธรรมแตมักเปนคําท่ีใชใน
สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตรเนนลักษณะของความประพฤติท่ีสังคมนิยมชมชอบวาถูกตอง
เหมาะสม๑๒ 

จากความเห็นท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน  สรุปไดวา  พุทธจริยธรรม  หมายถึงความ
ประพฤติ  การกระทํา  คําพูด และความคิดท่ีถูกตองเหมาะสม  การทําหนาท่ีของตนอยางถูกตอง
สมบูรณ  เวนส่ิงควรเวน  กระทําส่ิงท่ีควรทํา  ดวยความฉลาดรอบคอบ  รูเหตุ  รูผล  ถูกตองตาม
กาลเทศะของบุคคล   พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจจึงเกิดจากการนําเอาหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนามาเปนกรอบในการประกอบอาชีพการงาน  เปนกิจกรรมดานหน่ึงของชีวิตมนุษยท่ี
ตองการแสวงหาความสุข  ความพึงพอใจจากโลกของวัตถุ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายเบ้ืองตนแหงชีวิต
ของมนุษยท่ีจะพึงประสงค  แมกระน้ันก็ตามธุรกิจยังมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย  เพ่ือยังความ
บริบูรณดานวัตถุใหเกิดข้ึนเพ่ือเปนการกาวไปสูจุดมุงหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาตอไป 

๓.๑.๑ ลักษณะพุทธจริยธรรม 
ลักษณะและขอบเขตและเน้ือหาของพระพุทธจริยธรรมน้ันแบงไดออกเปน๒สวน คือ 

สวนท่ีเปนอภิปรัชญาท่ีกลาวถึงความจริงของจักรวาลของโลกและสรรพส่ิงและมนุษย อาจกลาวได
วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทจิตนิยม (Idealism) ในแงท่ีวา มนุษยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 
๒ สวนคือ กาย กับจิตและถือวาจิตเปนเรื่องสําคัญดังพุทธพจนท่ีแสดงไวหลายแหงเปนตนวาธรรม 
ท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐท่ีสุดสําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจ อันโทษประทุษรายแลว 

                                                 
๑๑ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก,รายงานการวิจัยเรื่อง จริยธรรมของเยาวชน

ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๐),หนา  ๘. 
๑๒ สุมน  อมรวิวัฒน, การสอนโดยการสรางศรัทธา  และโยนิโสมนสิการ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 

สโตส, ๒๕๕๐), หนา ๒๖. 
 

 



๓๖ 

กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตามทุกขยอมไปตามบุคคลน้ัน เพราะ ทุจริต ๓ อยางน้ันเหมือนลอหมุนไป
ตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไปอยู ฉะน้ัน ๑๓  

สวน ท่ี  ๒  คือ เปนจ ริยธรรมที่ สอนใหม นุษย เข า ใจ ถึงความหมายของ ชีวิต
พระพุทธศาสนาน้ันเปนศาสนาแหงเหตุผล และเปนศาสนาท่ีแสดงถึงหลักความจริงในชีวิตไมใช
ศาสนาท่ีสอนใหบุคคลหลงใหล เชื่อในส่ิงท่ีพิสูจนไมไดพระพุทธศาสนาสอนใหเช่ือตามหลัก
เหตุผลท่ีใครครวญดวยสติปญญาแลวจะเห็นไดจากหลักปฏิบัติในเร่ืองความเช่ือท่ีพระพุทธเจาตรัส
ไวในกาลามสูตร มี ๑๐ประการ 

หลักความเช่ือของกาลามสูตร๑๐ ขอ ดังกลาว  สมเด็จสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโร
รสไดประทานคําอธิบายเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี๑๔ 

๑) อยาเช่ือ เพราะไดฟงตามกันมา  การไดยินไดฟงผูใดบอกเลาเรื่องหน่ึงท่ีมีผูบอกตอ  
กันมาวา  ขอน้ีเปนอยางน้ี ผูฟงไดฟงแลวยังไมรูดวยปญญาของตนเองวา  ขอน้ันเปนอยางน้ันจริง  
แตเห็นเขาพูดกันมาก  ก็สันนิฐานเอาวา  ขอน้ันเห็นจะจริงอยางน้ัน  เขาจึงพูดกันมา  ถาไมจริงท่ี
ไหนเขาจะพูดกันมาก  แลวเช่ือถือไปตามเขาไปอยางน้ีเรียกวา  เช่ือถือโดยไดฟงตามกันมา 

๒) อยาเช่ือ  โดยลําดับสืบๆกันมา   บรรพบุรุษของเรามี  ทวด  ปู  ยา  ตา  ยาย  เปนตน
เคยถือสิทธิอยางใดมาก็ดี  คนชาติเดียวกันกับตนเองเคยถือลัทธิอยางใดมาหลายช่ัวอายุแลวก็ดี  คน
เกิดในภายหลังไมไดรูดวยปญญาของตนเองวา  ลัทธิน้ันดีควรจะเชื่อถือดวยเหตุน้ีๆ  เปนแตนิยม  
ตามบรรพบุรุษของตนและคนท่ีรวมชาติกับตนเทาน้ัน  แลวเช่ือถือไปตามอยางน้ี  เรียกวา  ถือโดย
ลําดับสืบๆ กันมา 

๓) อยาเช่ือถือ  โดยตื่นขาวเลาลือ  คนเปนอันมากเขาต่ืนเตนนับถืออะไรกันก็พลอย
ต่ืนเตนนับถือไปตามเขาบาง  เชน  คนตื่นเตนกันวามีผูวิเศษเกิดข้ึนในท่ีตางๆ  ทานศักด์ิสิทธ์ิอยาง
น้ันๆ  เรายังไมไดไปเห็นตัวผูวิเศษ  และยังไมทันเห็นวาทานศักด์ิสิทธ์ิอยางไร  พลอยต่ืนนับถือไป
ตามเขาเทาน้ัน  อยางน้ีเรียกวา  เช่ือถือเพราะตื่นขาวลือ  ท่ีเรียกวา  มงคลตื่นขาว 

๔) อยาเช่ือถือ  โดยการอางตําราหรือคัมภีร  ตํารับตําราใดๆ  ท่ีเขียนเร่ืองราวอะไรไว
ท้ังๆ ท่ีไดเช่ือถือกันมานานแลว  หรือท่ีไดเขียนขึ้นใหม  การท่ีไดทราบขอความอันใดอันหน่ึงจาก
ตําราน้ันแลว  ไมตรึกตรองดวยปญญาใหรูวา  ผูแตงตําราน้ันไดกลาวความท่ีควรเชื่อหรือไม  เห็นวา
ถาไมจริง  ทานจะกลาวไวทําอะไรใหปวยการ  แลวเช่ือไปตามตําราหรือคัมภีรน้ันๆ  เชนน้ีเรียกวา  
เช่ือถือโดยการอางตําราหรือคัมภีร 
                                                 

๑๓ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๔/๔๒๐. 
๑๔ไสว  มาลาทอง,“การศึกษาจริยธรรม”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา 

๑๘๕- ๑๘๙. 



๓๗ 

๕) อยาเช่ือถือโดยการกะหรือเก็งความจริง  หรือนึกเดาเอาดวยเหตุผลทางตรรก  เม่ือ
ไดยินเขาพูดขอความหรือเรื่องราวใดๆ  แลวนึกเดาเอาในใจวาคงจะเปนอยางน้ีๆแน  มิไดใชปญญา
สอบสวนหรือพิจารณาแตประการใด  เวลาไหนนึกไดอยางไร  ก็เช่ือถือไปตามน้ันเชนน้ีเรียกวา  ถือ
โดยเหตุนึกเดาเอา 

๖) อยาเช่ือถือ  โดยการอนุมานเอาหรือการคาดคะเน  การไดยินเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ี
ผูใดผูหน่ึงพูดแลว  ยังไมทราบวาเปนอยางไร  แตเห็นวาเรื่องน้ันๆ เปนไดอยางน้ันๆ  เร่ืองน้ีก็คง
เปนไปไดอยางน้ีแลว   เชื่อถือเอาตามการคาดคะเนโดยเทียบกับเรื่องอื่น   เชนน้ีเรียกวาเช่ือถือโดย
การคาดคะเน 

๗) อยาเช่ือถือ  โดยตรึกตรองตามอาการ  การไดฟงเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีผูใดผูหน่ึงพูด
แลว  ยังไมทราบวาเปนอยางไร  แตคิดเห็นวา  ถาเราถืออยางน้ีจะดีกวา  แลวเช่ือถือเอาตามความ
คิดเห็นน้ัน  อยางน้ีเรียกวาเชื่อถือโดยการตรึกตามอาการ 

๘) อยาเช่ือถือ  โดยคิดวาถูกตองตรงกับลัทธิความเห็นของตน  ลัทธิของตนเคยเชื่อถือ
มาอยางไร  เม่ือมีผูใดผูหน่ึงมาพูดเรื่องใดเร่ืองหน่ึงถูกตองตรงกับลัทธิความเชื่อถือของตนด้ังเดิม  ก็
ชอบใจ  พอใจ  แลวเช่ือตาม  ถือตาม  อยางน้ีเรียกวา   เชื่อถือเพราะชอบใจวา ถูกกับลัทธิของตน 

๙) อยาเช่ือถือ  โดยเห็นวา  ผูพูดควรเช่ือถือได  การไดฟงเร่ืองใดเรื่องหน่ึงท่ีผูใดพูด
แลวเห็นวา  ทานผูพูดน้ีทานเปนคนมีสติปญญา  ท้ังไดศึกษาเลาเรียนมามาก  เปนผูคงแกเรียน  ถา
ไมจริงแลวท่ีไหนทานจะเช่ือถือและเลื่อมใสในเร่ืองน้ัน  เชนน้ีแลวก็เชื่อถือไปตาม  ชื่อวาเช่ือถือ
โดยคิดวาผูพูดควรเชื่อถือได 

๑๐) อยาเช่ือถือ โดยคิดวาสมณะผูน้ีเปนครูเปนอาจารยของเรา  เมื่ออุปชฌายก็ดี  
อาจารยก็ดีส่ังสอนเรา  อบรมเราใหเชื่อถืออยางไร  ศิษยก็มาคิดวา  ถาขอน้ีไมจริง  ท่ีไหน  อุปชฌาย
และอาจารยของเรา  ทานจะเชื่อถือและนํามาส่ังสอนเรา  เรื่องทานสอน  ทานพูดใหเราฟงน้ันตอง
ถูกตองแนนอน  และสมควรโดยประการทั้งปวง  แลวก็ปลงใจเชื่อเชนน้ีเรียกวา  เชื่อถือ  โดยคิดวา  
บุคคลผูน้ันเปนครูเปนอาจารยของเรา 

ความเช่ือตามหลักกาลามสูตรหรือเกสปุตตสูตรน้ีก็จัดเปนสัทธาความเชื่อประเภทหน่ึง
ในบรรดาความเชื่อ  ๔  อยางคือ 

๑. กัมมสัทธา  เช่ือกรรม  เช่ือกฎแหงกรรม 
๒.วิปากสัทธา  เช่ือวิบาก  เช่ือเร่ืองผลของกรรม 
๓. กัมมัสสกตาสัทธา  เชื่อความท่ีสัตวมีกรรมเปนของ ของตนเช่ือวาแตละคนเปน 

เจาของ จะตองรับผิดชอบ  เสวยวิบากไปตามกรรมของตน 



๓๘ 

๔. ตถาคตโพธิสัทธา  เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา  ม่ันใจในองคพระตถาคตวา
ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง  ๙  ประการ  ตรัสธรรมบัญญัติวินัยไวดวยดีศรัทธา   
ความเช่ือในส่ิงท่ีควรเชื่อ  เช่ืออยางมีเหตุผล  ไมใหเชื่อตามหลักธรรมของกาลามสูตร  ท่ีสําคัญ  เช่ือ
อยางมีเหตุผล  ในขณะเดียวกันศรัทธาน้ันตองประกอบดวยปญญา  ถาขาดตัวปญญาจะกลายเปนงม
งาย  เปนความเช่ือถือแบบหลักความเชื่อ  ๑๐  ประการ  ดังกลาวมาแลวขางตน 

ในแงญาณวิทยาพระพุทธศาสนาแบงความรูออกเปนหลายระดับ เชน วิญญาณ ความรู
ทางประสาทสัมผัส สัญญาความจํา ปญญา ความรอบรู และไดแสดงบอเกิดของความรูไว ๓ ทาง
ดวยกันคือ๑๕ 

๑.  จินตามยปญญา ปญญาเกิดแตการคิดการพิจารณาหาเหตุผล 
๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการสดับ การเลาเรียน 
๓.  ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ 
พุทธจริยธรรมจึงเปนหลักการหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีดี ประเสริฐอันเปน

วิธีการ หรือเคร่ืองมือในการสูจุดมุงหมายอันเปนประโยชนสูงสุดเปนอุดมคติของชีวิต ครอบคลุม
ถึงเกณฑตัดสินวา การกระทําใดดีหรือไมดีควรหรือไมควรดวยเหตุน้ีพุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะท่ี
แตกตางจากทรรศนะของปรัชญาในสํานักอ่ืน ๆคือพุทธจริยธรรมไมไดเกิดจากโตแยงทางความคิด 
(Argument) การนิยามความหมายการคาดคะเน หรือการพิจารณาเทียบเคียง เหมือนปรัชญาสํานัก
อ่ืน ๆแตพุทธจริยธรรมมีธรรมชาติของความเปนจริงเปนส่ิงท่ีผูปฏิบัติแลวสามารถเห็นไดดวยตัว
ของตนเอง (สนฺทิฏฐิโก) ไมจํากัดเวลา (อกาลิโก) ซ่ึงเปนผลของการตรัสรูธรรมอันยอดเย่ียมของ
พระพุทธเจาท่ีเรียกวา "อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ" ซ่ึงแยกไดเปน ๒ สวนคือสวนท่ีเปนสัจธรรมและ
สวนท่ีเปนศีลธรรมไดจัดแบงพุทธจริยธรรมตามนัยดังกลาวไวน้ีคือ ๑๖ 

๑. มัชเฌนธรรมหรือมัชเฌนธรรมเทศนา ซ่ึงกลาวถึง ความจริงตามแนวเหตุผลบริสุทธ์ิ
ตามกระบวนของธรรมชาติ             

๒. มัชฌิมาปฏิปทา กลาวคือหลักการครองชีวิตของผูฝกอบรมตนผูรูเทาทันชีวิต ไม
หลง งมงาย มุงผลสําเร็จคือความสุข สะอาด สวาง สงบเปนอิสระเม่ือกลาวใหงายตอความเขาใจใน
เชิงจริยศาสตรพุทธจริยธรรมแบงออกเปน ๒ สวนคือ 

๑.สัจธรรมเปนสวนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง 
๒. จริยธรรมเปนสวนแหงขอประพฤติปฏิบัติท้ังหมด 

                                                 
๑๕ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๑๖พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยตฺโต), “แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย,(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

ธรรมดา  ๒๕๓๖), หนา ๖. 



๓๙ 

โดยนัยน้ี  สัจธรรมในพระพุทธศาสนาหมายถึง คําสอนเก่ียวกับสภาวะความเปนจริง
ของสรรพส่ิงท้ังปวงเปนไปโดยสภาวธรรมชาติ   หรือกฎธรรมชาติ  (Natural Law) กลาวคือเปนไป
ตามกฎของไตรลักษณ ๓ ประการ คือ 

 ๑. อนิจจตา (Impermanence; Transiency) ความไมเท่ียง เปนสภาวะท่ีเกิดขึ้นแลวเส่ือม
สลายไป 

๒. ทุกขตา (State of Suffering) ความเปนทุกข และ 
๓. อนัตตา (Non-Self) ความไมมีตัวตน 
ขอเท็จจริงเหลาน้ีพระพุทธศาสนาเชื่อวามีอยูแลวอยางน้ันและมีอยูตลอดไปไมวาจะมี

คนรับรูขอเท็จจริงเหลาน้ีหรือไมก็ตามสวนในสวนจริยธรรมหมายถึงการถือเอาประโยชนจาก
ความรูและความเขาใจในสภาพและความเปนไปของส่ิงท้ังหลายหรือการรูกฎธรรมชาติแลนํามาใช 
ในทางท่ีเปนประโยชน   

นอกจากน้ันเน้ือหาของ พุทธจริยธรรมยังสามารถแบงไดอีก ๒ ระดับคือ   
(๑) ระดับโลกิยธรรม   ไดแกธรรมอันเปนวิสัยของปุถุชนผูครองเรือนเปนขอปฏิบัติ

สําหรับปุถุชนใหถูกตองตามหลักศีลธรรมมุงสอนเพ่ือใหเกิดการลดละกิเลสที่เปนอกุศล สาเหตุท่ี
กอใหเกิดอกุศลตางๆใหกระทําความดี เวนจากการกระทําความช่ัว ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกันและ
ทําจิตใจใหผองแผว หมดจดจากกองกิเลสท่ีทําใหเศราหมองเพ่ือใหเกิดความความสุขแกตนเองและ
สังคม  

(๒)โลกุตรธรรมไดแก  ธรรมอันไมใชวิสัยของชาวโลก แตเปนขอปฏิบัติของพระ
อริยะพุทธจริยธรรมในขั้นน้ีเปนขั้นสูงของพระอริยบุคคลผูพัฒนาจิตใจจนเกิดปญญาสามารถละ
กิเลสหรือสังสารวัฏไดอยางเด็ดขาด พนจากอํานาจกิเลสโดยส้ินเชิงอยูเหนือบุญและบาป เปนผูท่ีได
บรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตการกระทําของพระอรหันตไมเปนท้ังบุญและบาป ไมมีชาติน้ีและ
ชาติหนาพระอรหันตอยูในสวนของวิวัฏ จึงไมมีภพชาติสังสารวัฏตอไปดังพระพุทธพจนวา 
พระอรหันต มีความสุขหนอ เพราะทานไมมีตัณหากําหนดรูเบญจขันธมีสัทธรรม ๗ ประการเปน
โคจร มีรางกายน้ีเปนครั้งสุดทายหลุดพนจากภพใหม บรรลุพระอรหัตภูมิแลว ชนะขาดแลวในโลก
ไมมีความเพลิดเพลินอยูในสวนเบ้ืองบน ทามกลาง และท่ีสุด เปนผูยอดเย่ียมในโลก๑๗ 

ในทางพระพุทธศาสนาความสุขในระดับโลกิยะเปนความสุขในระดับหน่ึง
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธความจริงอันเปนสมมติสัจจะและโลกแหงวัตถุเหลาน้ีเพราะในความ
เปนจริงความสุขในระดับโลกิยะเปนแนวทางใหบุคคลมีความพยายามเพ่ือบรรลุความสุขขั้นสูงสุด
                                                 

๑๗องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
 



๔๐ 

อันเปนบรมสุขกลาวคือพระนิพพานซ่ึงเปนความสุขในระดับโลกุตตระจะเห็นไดวาเปาหมายของ
ชีวิตในระดับโลกิยะและโลกุตตระจะสัมพันธกันโดยความเปนเหตุเปนผลของกันและกันความสุข
ท่ีเกิดจากโลกแหงวัตถุ เปนเปาหมายในระดับสัมมติสัจจะอยูในระดับโลกิยวิสัย จึงหาความจริงแท
ไมไดเพราะเปนความสุขท่ีท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปไดตามสภาวะแหงสามัญญลักษณะและการมี
สุขเชนน้ี ก็ไมนับวาเปนเปาหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาแตความสุขในระดับโลกิยะน้ันเปนส่ิง
สําคัญตอการขัดเกลาจิตในระดับเบ้ืองตนถาหากบุคคลไมไดรับการฝกฝนและไดรับความสุขระดับ
เบ้ืองตนความพยายามในที่จะใหความสขุในระดับโลกุตตระอันเปนจุดหมายปลายทางเกิดขึ้นก็จะมี
ไมไดเพราะฉะน้ัน จึงกลาวไดวาความสุขในระดับโลกิยะและความสุขในระดับโลกุตตระจึงเปน
เหตุผลของกันและกันและสัมพันธกันดังกลาวมา 

พุทธปรัชญาไดสอนหลักจริยธรรมการดําเนินชีวิตไวทุกระดับต้ังแตจริยธรรมสําหรับผู
อยูครองเรือนจนถึงบรรพชิตผูออกแสวงหาความสงบและความหลุดพนจากกองกิเลสท้ังปวง
พระพุทธศาสนาไดแสดงอรรถะคือจุดมุงหมายของชีวิตท่ีดีงาม ท่ีมนุษยพึงประสงคไว ๓ ระดับ คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะหรือประโยชนในปจจุบัน  ประโยชนในโลกน้ีอันเปนจุดหมาย
เบ้ืองตนหรือจุดหมายเฉพาะหนาท่ีมองเห็นไดในชีวิตประจําวันอันไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 
หรือทรัพยสิน ฐานะเปนตนรวมถึงการแสวงหาส่ิงเหลาน้ีโดยชอบธรรม มี ๔ ประการ คือ 

๑.๑ อุฏฐานสัมปทา หาเล้ียงชีพดวยความหมั่น คือขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญรูจักใชปญญาสอดสองตรวจตรา หา
อุบายวีธี สามารถดําเนินการใหไดผลดี 

๑.๒ อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาคือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภค
ทรัพยและผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรมดวยกําลังของตน ไมใหเปน
อันตรายหรือสูญหาย 

๑.๓ กัลยาณมิตตตา การคบคนดีเปนมิตร คือรูจักกําหนดบุคคลผูถึงพรอมดวย
ศรทัธา ศีล จาคะ และปญญา ไมแนะนําไปสูอบายมุข 

๑.๔ สมชีวิตา มีความอยูพอเหมาะสม คือรูจักกําหนดรายไดและรายจายเล้ียง
ชีวิตแตพอดี ไมใหฝดเคืองนัก ไมฟุมเฟอยนัก ใหรายไดเหนือรายจายมีประหยัดเก็บไว ๑๘ 

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   ทานผูรูท้ังหลายหรือนักปราชญท้ังหลายไดจัด 
หลักพุทธจริยธรรมไวเปน  ๓  ขั้น  ดังน้ี๑๙  

                                                 
๑๘องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
๑๙ไสว  มาลาทอง, “คูมือศึกษาจริยธรรม” ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา 

๒๐๓ 



๔๑ 

๒. สัมปรายิกัตถะหรือประโยชนเบ้ืองหนา ประโยชนในภพหนาเปนประโยชนข้ันสูง
ท่ีลึกลํ้ากวาจะมองเห็นไดเฉพาะหนาเก่ียวเน่ืองดวยคุณคาของชีวิต เปนหลักประกันวา เม่ือละชีวิต
จากโลกน้ีไปแลวจะไมตกลงไปสูท่ีชั่ว อันไดแกความเจริญดานจิตใจท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม
และศีลธรรม ใฝใจในทางในเร่ืองบุญกุศลมีความสงบสุขทางจิตใจ มี ๔ประการ คือ  

๒.๑ สัทธาสัมปทา ความถึงพรอมดวยศรัทธา คือ เช่ือในสิ่งท่ีควรเชื่อ เชนเช่ือ
วา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว เปนตน 

๒.๒ สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล คือรักษากาย วาจา ใหเรียบรอยไมมี
โทษ และรูจักรักษาระเบียบวินัยเปนอันดี  

๒.๓ จาคสัมปทา ความถึงพรอมดวยการเสียสละเปนการเฉล่ียความสุขใหแก
ผูอื่น 

๒.๔ ปญญาสัมปทา  ความถึงพรอมดวยปญญา  คือ รูจัก บาป คุณ โทษ
ประโยชนและมิใชประโยชนเปนตน 

๓. ปรมัตถะ หรือประโยชนสูงสุด  ประโยชนอยางย่ิงอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดหมายถึง
จิตท่ีหลุดพนจากกิเลสและความทุกขท้ังปวงคือวิมุตติและพระนิพพานอันเปนสาระแทของชีวิต
ไดแกการรูแจงและรูเทาทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต 

สรุปไดวา ขอบเขตของพุทธจริยธรรมน้ันอยูท่ีการกระทําทางกาย วาจา และใจ เปน
พ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรมขั้นสูงๆขึ้นไปเทาน้ันเพราะจริยธรรมเปนเรื่องท่ีวาดวยคุณคาของการกระทํา
ท่ีมีคาในระดับโลกิยธรรมเทาน้ันไมใชอยูในข้ันปรมัตถหรือโลกุตรธรรม  

๑) ระดับโลกิยธรรมเปนเปาหมายของชีวิตมนุษยในสภาวะท่ีสืบเน่ืองอยูในโลกแหง
ปรากฏการณสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสเปาหมายของชีวิตในระดับน้ีจึงสามารถ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาเพราะเปาหมายในระดับน้ีวัดจากรูปธรรมอันปรากฏใหเห็นเทาน้ัน แต
มิไดหมายความวาอุดมคติของชีวิตในระดับน้ีจะเปนส่ิงเลวรายในทางตรงกันขามหากสรางและ
ดําเนินชีวิตตามอุดมคติท่ีวางไวไดอยางถูกตองตามกฎศีลธรรมแลวชีวิตก็จะสมบูรณในระดับหน่ึง 

๒) ระดับโลกุตรธรรม  เปนเปาหมายของมนุษยอันอยูในสภาวะท่ีพนจากโลกเปาหมาย
ในระดับน้ีไมไดสามารถวัดไดดวยวัตถุ ส่ิงของ หรือประสาทสัมผัสท้ัง ๕เพราะเปนขั้นท่ีหลุดพน
จากอํานาจกิเลสท้ังปวง เปนเปาหมายในระดับปรมัตถะเปนความสุขท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาวะอ่ืนใด อันไดแก พระนิพพาน 

๓.๑.๒  การจัดลําดับพุทธจริยธรรม 
พุทธจริยธรรมมีจุดมุงหมายเพ่ือใหบุคคลมีชีวิตท่ีดี ชวยเหลือเก้ือกูลกันสามารถอยู

รวมกันเปนสังคมไดเปนอยางดี มีความสุข และทําใหมีการดําเนินชีวิตการครองชีพอยางประเสริฐ



๔๒ 

เพราะฉะน้ันพุทธจริยธรรมจึงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีดีของชาวพุทธตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  นักปราชญชาวพุทธท้ังหลายไดจัดหลักพุทธจริยธรรมไวเปน  ๓  ขั้นดังตอไปน้ี๒๐  

๑. พุทธจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานเปนเบ้ืองตนของธรรมจริยา หรืออกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ และยังเปนพ้ืนฐานของคุณธรรมขั้นสูงๆขึ้นไปจริยธรรมในระดับน้ีจะเปนจริยธรรมข้ัน
พ้ืนฐานท่ีจําเปนท้ังตอตนเองและสังคมกลาวอีกนัยหน่ึงวา เปนหลักมนุษยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ไดแก 
เบญจศีล อันไดแก ศีล ๕ (five percepts) และเบญจธรรม อันไดแก ธรรม ๕ ประการซ่ึงเปนขอ
ปฏิบัติฝายศีลและธรรมท่ีสนับสนุนกันเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติควบคูกัน 

๑. เบญจศีล 
๑.๑เวนจากการฆาสัตว (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
๑.๒ เวนจากการลักทรัพย (อทินฺนาทานา เวรมณี) 
๑.๓ เวนจากประพฤติผิดในกาม (กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี) 
๑.๔ เวนจากการพูดปด (มุสาวาทา เวรมณี) 
๑.๕ เวนจากการดื่มสุราและเมรัย(สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี)  

๒. เบญจธรรม 
๒.๑  มีเมตตากรุณาตอสัตว (เมตตา-กรุณา) 
๒.๒ เล้ียงชีวติในทางท่ีถูกตอง(สัมมาอาชีวะ) 
๒.๓ มีความสํารวมระวังในกาม (กามสังวร) 
๒.๔ พูดแตคําสัตยจริง (สัจจะ) 
๒.๕ มีสติรักษาตนไวเสมอ (สติ-สัมปชัญญะ)๒๑ 

 
๒. พุทธจริยธรรมขั้นกลางในระดับน้ีเปนการพัฒนาจริยธรรมใหสูงขึ้นไป คือกุศลกรร

บถกรรมบถ ๑๐ ประการแบงประเภทออกเปน ๓ ทาง คือ (๑) ความดีทางกาย เรียกวา กายสุจริต 
(๒)ความดีทางวาจา เรียกวา วจีสุจริต และ (๓) ความดีทางใจ เรียกวา มโนสุจริตไดแก 

๒.๑. ความดีทางกายมี ๓ คือ (๑)เวนจากการฆาสัตว (๒) เวนจากการลักทรัพย (๓ 
เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

๒.๒. ความดีทางวาจามี ๔   คือ (๑)เวนจากการพูดปด (๒) เวนจากการพูดคําหยาบ  

                                                 
๒๐ ไสว  มาลาทอง, คูมือศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา 

๒๐๓. 
๒๑พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม ,

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๓๙.  



๔๓ 

(๓) เวนจากการพูดสอเสียด (๔)เวนจากการพูดเพอเจอไรสาระ 
๒.๓. ความดีทางใจมี ๓ คือ    (๑)ไมโลภอยากไดของเขา   (๒) ไมคิดปองรายผูอื่น  

(๓) ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
๓. พุทธจริยธรรมขั้นสูง  คืออริยอัฏฐังคิกมรรค ไดแก มรรคมีองค ๘ หรือเรียกอีก

อยางวา อริยมรรคมีความหมายวา ทางอันประเสริฐหรือทางนําผูปฏิบัติใหเปนผูประเสริฐ มี ๘ ขอ
คือ๒๒ 

๑. สัมมาทิฏฐิมีความเขาใจถูกตอง ดังน้ีคือ 
๑.๑   เห็นวาทานท่ีใหแลวมีผล 
๑.๒  เห็นวาของท่ีเราบูชาแลวมีผล 
๑.๓  เห็นวาของท่ีเราบางสรวงแลวมีผล 
๑.๔  เห็นผลของกรรมดี กรรมชั่วมี 
๑.๕  เห็นวาโลกน้ีมี  
๑.๖  เห็นวาโลกหนามี 
๑.๗  เห็นวามารดามี 
๑.๘  เห็นวาบิดามี 
.๙   เห็นวาสัตวท่ีผุดขึ้นเองมี 
๑.๑๐ เห็นวาสมณพราหมณท่ีหมดกิเลสปฏิบัติดีมีอยู 

๒. สัมมาสังกัปปะ มีความคิดถูกตอง ดังน้ีคือ 
๒.๑  คิดออกจากกาม 
๒.๒ ไมคิดพยาบาทปองรายใคร 
๒.๓ ไมคิดเบียดเบียนใคร 

๓. สัมมาวาจา มีวาจาถูกตอง ดังน้ีคือ 
๓.๑  พูดคําจริง 
๓.๒ ไมพูดสอเสียด 
๓.๓  พูดไพเราะออนหวานไมพูดคําหยาบ 
๓.๔  พูดอยางมีสติใครครวญไมเหลวไหลเล่ือนลอย 

๔. สัมมากัมมันตะ มีการงานถูกตอง ๓ ประการ ดังน้ี คือ 
๔.๑ ไมฆาสัตว 

                                                 
๒๒ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. 



๔๔ 

๔.๒ ไมลักทรัพย 
๔.๓ ไมประพฤติในกามทั้งหลาย 

๕. สัมมาวายามะ มีอาชีพถูกตอง ดังน้ี 
๕.๑ ละอาชีพท่ีทุจริต 
๕.๒ ประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

๖. สัมมาวายามะ มีความเพียรพยายามถูกตองดังน้ี 
๖.๑ เพียรระวังไมใหความไมดีเกิดข้ึนตังเอง 
๖.๒ เพียรพยายามละความช่ัว ท่ีเกิดขึ้นแลวใหหมดไป 
๖.๓  เพียรสรางกุศลความดีท่ียังไมเกิดขึ้น ใหเกิดมีขึ้น 
๖.๔ เพียรรักษาความดีท่ีมีอยูแลวใหคงอยู และใหเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

ตามลําดับ 
๗. สัมมาสติ มีความระลึกรูตัวท่ัวพรอมในสติปฏฐาน๔ ดังน้ี คือ 

๗.๑ การพิจารณากายในกาย 
๗.๒ การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
๗.๓การพิจารณาเห็นจิตในจิต 
๗.๔ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 

๘. สัมมาสมาธิ ความมีใจม่ันคงถูกตองในฌาน ๔ ดังน้ี 
๘.๑ ปฐมฌาน (ฌานท่ี ๑) 
๘.๒ ทุติยฌาน (ฌานท่ี ๒) 
๘.๓ ตติยฌาน (ฌานที่ ๓) 
๘.๔ จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔)  

อริยมรรคมีองค ๘ น้ี เรียกวา  ทางสายกลางคือเปนขอปฏิบัติท่ีอยู ระหวางกามสุขัลลิกา
นุโยค  และอัตตกิลมถานุโยคเปนทางสายเอกเพ่ือความบริสุทธ์ิ เปรียบเหมือนเชือกท่ีมี ๘ เกลียวแต
รวมกันเขาเปนอันเดียว หมายถึงผูปฏิบัติในอริยมรรคน้ีตองกระทําไปพรอม ๆ กัน 

จากการจัดลําดับพุทธจริยธรรมท่ีกลาวมาขางตนน้ันสรุปการจัดระดับพุทธจริยธรรม
ตามแนวมรรคมีองค ๘ ประการดังกลาวแลวน้ันสามารถแบงออกเปน ๓ ระดับยนยอลงใน
ไตรสิกขา คือ ระดับศีลระดับสมาธิ และระดับปญญา หรือแบงออกเปน ๓ ระดับ ไดดังน้ี๒๓  

๑. ระดับตน ไดแก เบญจศีลเบญจธรรม 
                                                 

๒๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงาม, (นครปฐม :  
ระฆังทอง, ๒๕๔๗), หนา ๒๒.  



๔๕ 

๒. ระดับกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
๓. ระดับสูง ไดแกมรรคมีองค ๘ ประการ 
เม่ือกลาวโดยสรุป พุทธจริยธรรม ไดแกมรรคมีองค ๘หรือท่ีเรียกวา มัชฌิมปฏิปทา ยอ

เขาในไตรสิกขา ก็คือ ศีล สมาธิ และปญญาเพราะเปนขอปฏิบัติท่ีสามารถนําไปสูประโยชนและ 
ความสุขท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 
 
๓.๒   หลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจ  หมายถึง  หลักการสนองความตองการของมนุษย  หรือวิธีดับทุกข
อันเกิดจากความตองการ  ความปรารถนาของมนุษย   เพราะคนเราน้ันเม่ือเกิดมายอมมีความ
ตองการตางๆ   ฉะน้ัน  การพยายามท่ีจะสนองความตองการดานตางๆของมนุษย  จึงเปน
จุดประสงคของการประกอบธุรกิจ  หรือเปนระบบเศรษฐกิจน่ันเอง 

พระพุทธองคไดวางโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา  นิสสัย  ๔  ประการดังตอไปน้ี.- 
๑) จีวร(ผานุงหม) 
๒) บิณฑบาต( อาหาร) 
๓) เสนาสนะ( ท่ีอยูอาศัย) 
๔) คิลานเภสัช  ( ยารักษาโรค) 
ซ่ึงไดแกปจจัย  ๔  อันเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยน่ันเองเศรษฐกิจจะดี

หรือไมน้ัน  ก็ข้ึนอยูกับความสามารถที่จะสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานเหลาน้ีน่ันเอง   แตการจะ
สนองความตองการน้ันตามหลักพระพุทธศาสนาแลว  ตองสนองดวยปญญาคือรูจักความพอดี 
(มัตตัญุตา)   และเพ่ือคุณคาท่ีแทจริงของมัน  จะเห็นไดจากการที่พระพุทธองคทรงสอนให
พระสงฆสาวกไดพิจารณาปจจัย ๔  กอนบริโภคหรือใชสอยเพ่ือจะไดมองเห็นคุณคาท่ีแทจริงของ
มันวาเราเสพหรือบริโภคเพ่ืออะไร  เชนฉันอาหารบิณฑบาตก็ใหพิจารณาวา   ท่ีฉันอาหารน้ีไมใช
เพ่ือเห็นแกความเอร็ดอรอย   ไมใชเพ่ือแสดงฐานะอวดโอกัน  ไมใชเพ่ือจะหาความสนุกสนานมัว
เมา   แตเพ่ือจะไดเปนเคร่ืองหลอเล้ียงชีวิตใหรางกายมีสุขภาพดีเปนอยูผาสุก   เม่ือรางกายมีสุขภาพ
ดีจะไดไปบําเพ็ญคุณงามความดี  และทําหนาท่ีการงานของตนดวยดี   หรือการนุงหมผาก็
เหมือนกัน  ก็ใหพิจารณาวาท่ีนุงหมผาจีวรน้ีไมใชเพ่ือความสวยงาม   หรือเพ่ืออวดฐานะแตเพ่ือ
บําบัดความรอนความหนาว   เพ่ือปกปดอวัยวะที่ควรปกปดเปนตน  ดังตังขณิกปจจะเวกขณท่ีได
บัญญัติเอาไวสําหรับใหพระภิกษุสงฆพิจารณานิสสัย ๔ หรือปจจัย ๔  ดังตอไปน้ี๒๔ 

                                                 
๒๔วิ.มหา.(ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒. 



๔๖ 

๑)  เราพิจารณาโดยแยบคายแลวใชจีวรเพียงเพ่ือบําบัดหนาว  บําบัดรอน  บําบัดสัมผัส 
เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย  เพ่ือปกปดอวัยวะท่ีทําใหเกิดความละอาย 

๒)  เราพิจารณาโดยแยบคายแลว ฉันบิณฑบาตไมเปนไปเพ่ือเลน  ไมเปนไปเพ่ือมัว
เมาไมเปนไปเพ่ือประดับตกแตง  แตเปนไปเพ่ือการตั้งอยูไดแหงกายน้ี  เพ่ือใหชีวิตเปนไป  เพ่ือ
ระงับความลําบาก  เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  ดวยคิดวาระงับเวทนาเกาคือความหิวและเพ่ือไมให
เวทนาใหมเกิดขึ้น  เพ่ือความเปนไป  เพ่ือความหาโทษไมได  ความผาสุกของเรา  จะมีอยูดวยเพราะ
อยางน้ี 

๓) เราพิจารณาโดยแยบคายแลวใชเสนาสนะ (ท่ีอยูอาศัย) เพียงเพ่ือบําบัดหนาว   เพ่ือ 
บําบัดรอน  เพ่ือบําบัดสัมผัส  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  สัตวเล้ือยคลานท้ังหลาย   เพียงเพ่ือบรรเทา
อันตรายตาง ๆ 

๔) เราพิจารณาโดยแยบคายแลว ฉันเภสัช (ยา)   เพียงเพ่ือบําบัดเวทนามีอาพาธตางๆ   
เปนมูลอันเกิดขึ้นแลว  เพ่ือเปนผูหาความลําบากมิไดเปนอยางย่ิง 

จะเห็นไดวา  การมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาทาน
ปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน   นาจะเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับบุคคลท่ัวไป   ท่ีควรจะนอมนํามาเปน
หลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีเพราะการใชปจจัย ๔ ซ่ึงเปนหลักสําคัญในการดํารงชีพ
ของบุคคลท่ัวไปน้ัน  ถาใชอยางมองไปท่ีคุณคาแท  ของปจจัยน้ันๆ จะทําใหเกิดความสมดุลไมตอง
ด้ินรนใหลําบากมากกวาท่ีจําเปน 

       

๓.๓  หลักธรรมสําหรับการพัฒนาธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจเปนเรื่องของเศรษฐกิจ  ท่ีเก่ียวกับปากทอง  การกินการอยูของคน  

เปนเร่ืองเก่ียวกับปจจัยการดํารงชีวิตของคน  ถาบานเมืองมีความเปนอยูดีกินดี  มีมาตรฐานการ
ครองชีพสูง  คนก็มีชีวิตอยูดวยความสะดวกสบาย     ถาเศรษฐกิจตกต่ํา  คนก็จะมีความลําบาก  ไมมี
การกินดีอยูดี  ไมมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 

ธุรกิจจะดีขึ้นหรือมีความเจริญกาวหนา  จําตองมีการพัฒนา  คือ  มีการดําเนินกิจการ
เพ่ือเพ่ิมรายไดของคนใหสูงข้ึนตอเน่ืองกันเปนระยะเวลายาวนาน   ปจจัยขั้นมูลฐานท่ีสําคัญในการ
พัฒนาธุรกิจคือ  คน   ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุน  และความรูความชํานาญในการผลิต  หรือมี
เทคโนโลยี  ธุรกิจจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับปจจัยมูลฐานดังกลาวมาน้ีเปนสําคัญ คือถาประชาชนของ
ประเทศมีคุณภาพ  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  ท้ังดานการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอ  มีทุนและมีความรู
ความชํานาญในการประกอบการในดานตางๆ  



๔๗ 

การผลิต 
พระพุทธเจา ทรงมองเห็นความสําคัญความจําเปนของปจจัย ๔ ท่ีมนุษยเราจะตองใช

อยางพอเพียง  เพราะเปนพ้ืนฐานของการเปนอยูของมวลมนุษยชาติ  แตวาปจจัย ๔  จะเกิดข้ึนได
น้ันก็ตองอาศัยการผลิต 

การเกตรกรรมและอุตสาหกรรม 
อาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนับวามีความจําเปนตอการดํารงชีวิต  และ

เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก 
ลักษณะเกษตรที่ ดี    เกษตรท่ีดี ท่ีจะประสบความสํา เร็จในอาชีพได   จะตอง

ประกอบดวยลักษณะ  ๓  ประการคือ 
๑.  ไถพ้ืนดินการเกษตรใหดีใหหมดวัชพืช 
๒.  ปลูกพืชอันเหมาะสมแกฤดูกาล 
๓.  ทดนํ้าเขาพ้ืนท่ีการเกษตรอยางพอเพียง 
พระพุทธเจาก็เปนชาวนาเหมือนกัน     ดังมีเรื่องปรากฏอยูวา    มีพราหมณคนหน่ึงช่ือ

กสิภารทวาชพราหมณ   ไดเห็นพระพุทธเจาประทับยืนบิณฑบาตอยู  เลยไดสนทนากับพระพุทธเจา 
พราหมณ  ไดพูดวา  ขาพเจาไถและหวาน  คร้ันไถและหวานแลว  จึงบริโภค  แมพระองคก็จงไถ
และหวาน   คร้ันไถและหวานแลว  จงบริโภค 

พระพุทธเจาตรัสวา   แมเราก็ไถและหวานครั้นไถและหวานแลวเราก็จึงบริโภค 
พราหมณ  พูดวาไมเห็น  แอก  เห็นไถ  ผาล  ปฏัก หรือโคท้ังหลายของทานเลย  เม่ือ

เปนเชนน้ี  ทานจะกลาววาทานก็ไถและหวานไดอยางไร   ทําไมจะไดรูจักเคร่ืองมือไถหวานของ
ทาน 

พระพุทธเจา :  ขาพเจามีศรัทธาเปนพืช   ความเพียรเปนฝน   ปญญาเปนแอกและไถ  
หิริเปนงอนไถ  ใจเปนเชือก  สติของเราเปนผาลและปฏัก  เรามีกายวาจาคุมครองแลวเปนผูสํารวม
ในการบริโภคอาหาร   ทําการดายหญา  ดวยคําสัตย  โสรัจจะเปนเคร่ืองใหสําเร็จงาน  ความเพียร
ของเปนเครื่องนําธุระไปใหสมหวัง  นําไปถึงความเกษมจากโยคะไปไมถอยหลังยังท่ีท่ีบุคคลไป
แลวไมเศราโศก  น่ีการไถ  เราไถอยางน้ีแลวยอมมีอมฤตเปนผลคร้ันไถอยางน้ีแลว  ยอมพนจาก
ทุกขท้ังปวงได๒๕ 

การผลิตตามแนวพุทธศาสนาน้ัน  เนนการสรางความสุขใหมากท่ีสุด  โดยเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่นใหนอยท่ีสุดและสามารถไดรับประโยชนสูงสุด  ดังตอไปน้ี 
  
                                                 

๒๕สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๗๒/๒๐๔ 



๔๘ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ๔ 
ประโยชนในปจจุบันหรือหลักสรางความสําเร็จทันตาเห็น  บางทีเรียกวา  หัวใจเศรษฐี 

คือ  อุ.อา.กะ.สะ   เปนหลักธรรมท่ีนําไปสูจุดมุงหมาย  จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ  ไมวาจะ
เปนพอคาแมคา  นักธุรกิจ  พนักงานบริษัท  หรือแมแตนักการเมือง  หากนําหัวใจเศรษฐีมาปรับใช
กับชีวิต  ก็สามารถที่จะมีความสําเร็จในชีวิตได   เปนหลักธรรมท่ีสอนใหตั้งตัวไดในทางเศรษฐกิจ  
๔  ประการ  ดังตอไปน้ี 

๑)  อุ  คือ  อุฏฐานสัมปทา  ขยันหา  ขยันในการทํางาน  ทรัพยสมบัติจะเกิดข้ึนไดก็
ตอเม่ือบุคคลมีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน  พระพุทธองคไดตรัสยืนยันไววา  “อุฏฐาตา  วิน
ทะเต  ธะนัง  ผูมีความขยัน  ยอมหาทรัพยได๒๖  การขยันทํากินคือไมกลัวความลําบาก  เพราะความ
ลําบากสรางคนความสบายทําลายคน   พระพุทธเจาเคยตรัสไววา  ท่ีเราตถาคตไดตรัสรูพระอนุตร
สัมมาสัมพธิญาณน้ี  ก็ดวยความขยัน  ไมใชดวยความเกียจคราน  พระพุทธเจาขยันขนาดไหนดูได
จากกิจวัตรของพระองคดังน้ี    “รุงเชาเฝาบิณฑบาต  เย็นไมขาดแสดงธรรม  สอนพระเวลาคํ่า  
กลางคืนพร่ําตอบปญหา  รุงสางพินิจสัตวนานา  น้ีคือเบญจกิจจา  องคพระศาสดาทรงกระทํา”   
พระพุทธองคทรงงานหนักตลอดพระชนมชีพจึงไดรับการยกยองใหเปนศาสดาเอกของโลก    คนท่ี
เกียจครานตอใหพอแมมีทรัพยมากแคไหน ถาสมบัติตกทอดมาถึงลูก ก็ลมจมทุกคน๒๗ 

๒)  อา  คือ  อารักขสัมปทา รักษาดี  หรือการออมทรัพย  การออมทรัพยนับวาเปนส่ิง
สําคัญมาก   ผูหวังความเจริญในโภคทรัพย   จะตองรู จักรักษาทรัพย ท่ีหามาไดดวยความ
ขยันหม่ันเพียร  น้ันใหเปนประโยชนแกตนมากที่สุดเทาที่จะมากได  โดยพยายามใชจายแตในส่ิงท่ี
จําเปนและงดเวนการใชจายท่ีไมจําเปนเสีย  โดยเฉพาะอยางย่ิงงดเวนหลีกเล่ียงจากอบายมุขซ่ึงเปน
ทางแหงความเส่ือม๒๘บางคนก็รักษาเหมือนกัน  แตรักษาไมถูกหลัก  ไมถูกวิธี  จึงแทนท่ีจะ
กอใหเกิดประโยชน  กลับไมไดเทาเสีย  เชนคนมีเงินมากๆ  แทนที่เขาจะนําเงินน้ันไปฝากธนาคาร  
กลับเก็บไวกับตัวเสีย  เงินน้ันก็เกิดประโยชนไดนอย  หรือบางทีไมมีประโยชนกับบุคคลน้ันเลย  
มิหนําซ้ํายังนําภัยมาสูตนเองอีก  การเก็บเงินไวกับตัวมีผลเสียหลายทาง  เงินเปนเครื่องท่ีทําให
เศรษฐกิจวัตถุอยางอ่ืนเพ่ิมผลผลิตได  เมื่อเราเก็บเงินไวเฉยๆเชนน้ี  ก็ไดชื่อวาหยุดย้ังความเจริญ
พอกพูนของเศรษฐกิจวัตถุอยางอ่ืนโดยประการท้ังปวง  และเม่ือเกิดภัยตางๆ มีอัคคีภัยและอุทกภัย
เปนตน  เงินน้ันก็จะสูญเปลาโดยท่ีผูเก็บไวน้ันไมไดประโยชนอะไรเลย    หรือเมื่อเราเก็บเงินไว

                                                 
๒๖ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๘๔๓/๓๑๕ 
๒๗ว.วชิรเมธี, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปราณ พับลิชซ่ิงจํากัด, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๓. 
๒๘ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒. 



๔๙ 

มากๆ  พวกโจรยอมคอยหาชองทางท่ีจะแยงชิงอยูเสมอ  บางทีถึงกับทํารายเจาทรัพยก็มี  น่ีคือ
ผลรายท่ีเก็บทรัพยไวกับตัว   ฉะน้ันทางท่ีดีควรเก็บใหเปน  การเก็บใหเปนใหถูกหลัก  ทุกวันน้ีคง
ไมมีวิธีใดจะดีเกินไปกวาการฝากธนาคาร  เพราะตนทุนไมมีโอกาสเสีย  ดอกเบ้ียก็เพ่ิมพูน  
มิหนําซ้ํายังเปนการกอประโยชนแกประเทศชาติอีกดวย   เพราะเงินท่ีเรานําไปฝากธนาคารน้ัน  
สามารถนําไปหมุนเพ่ือพัฒนาชาติของเราใหเจริญได  อยางน้ีจึงจะไดช่ือวา ผูถึงพรอมดวยอารักข
สัมปทาอยางแทจริง 

๓)  กะ  คือ   กัลยาณมิตตตา  การมีเพ่ือนดี  เพ่ือนท่ีดี  นับวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
อยางย่ิงในการศึกษาเลาเรียนในการประกอบธุรกิจตางๆ  ทุกสาขาอาชีพเพราะมนุษยเราน้ันจะอยู
โดดเด่ียวไมได  ตองมีเพ่ือนฝูงเปนผูรวมคิดรวมทํากิจกรรมตางๆ  และจะประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลวเพราะเพ่ือนไดท้ังน้ัน  ในดานเศรษฐกิจก็เชนเดียวกัน  จะตั้งเน้ือตั้งตัวไดหรือไมน้ันก็เพราะ
เพ่ือน  ถาไดเพ่ือนท่ีดีเปนท่ีปรึกษารวมมือในการประกอบอาชีพการงานก็จะสามารถประสบ
ความสําเร็จได  หาไมแลวก็จะประสบความลมละลายในท่ีสุด  ผูหวังความเจริญในอาชีพของตนอัน
จะนําไปสูความมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี  จําเปนจะตองเลือกคบเพ่ือนท่ีดี  ลักษณะเพ่ือนท่ีดีหรือ
มิตรแทท่ีควรคบมี  ๔  ลักษณะในตัวเขาคือ 

๓.๑)  มีอุปการคุณ 
๓.๒) รวมทุกข  รวมสุข 
๓.๓)  แนะนําประโยชนให 
๓.๔)  มีความรักใครจริงใจ๒๙ 
อีกประการหน่ึงเพ่ือนท่ีดีน้ันจะตองมีนํ้าใจชวยเหลือกันและกันใหไดรับความสุขตาม

สมควรแกอัตภาพ    เพ่ือนที่ดีถามีมากไมไดก็ไมเปนไร  ปริมาณไมจําเปนดังคํากลอนสอนใจท่ีวา 
     “เพ่ือนที่ดีมีหน่ึงถึงจะนอย 
      ดีกวารอยเพ่ือนคิดริษยา 
      เหมือนเกลือดีมีนิดหนอยดอยราคา 
      ยังดีกวานํ้าเค็มเต็มทะเล”๓๐ 
๔)  สะ  คือ  สมชีวิตา    มีความประหยัด  ความประหยัดเปนส่ิงจําเปนอยางมาก  จะมี

ชีวิตราบร่ืนปกติสุขได  ก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด  ใชแตในส่ิงท่ีจําเปนแกการครองชีพ
และสมฐานะของตน  พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของตน  เพราะวาผูใชจายสุรุยสุราย  ใช

                                                 
๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐/๒๐๙. 
๓๐ว.วชิรเมธี, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปราณ พับลิชซ่ิงจํากัด, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๗. 



๕๐ 

จายเกินฐานะของตัวเองน้ัน  ยอมประสบความเดือดรอนอยางสาหัส  เปนผูมีหน้ีสินรุงรังเอาตัวไม
รอดทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก  เพราะฉะน้ันผูหวังความเจริญดวยโภคทรัพย  จะตองรูจัก
ประหยัดทรัพย  พยายามใชจายแตส่ิงจําเปนเทาน้ันขอน้ีนับวาเปนหัวใจในการทําธุรกิจทีเดียว  
เพราะคนเราไมรูจักประมาณตัว  หมายความวาไมรูจักกําลังทรัพยของตัวรายจายทวมรายรับ  อยาง
น้ีแลวละก็เขาจะไมมีทรัพยเหลือพอท่ีจะลงทุนเพ่ือต้ังตัวเอาทีเดียว   อยาวาแตจะคิดต้ังตัวเลย  แมแต
จะปกครองตัวใหมีชีวิตอยูไปวันหน่ึงๆก็ท้ังยาก  บุคคลเชนน้ีเรียกไดวาเปนแพ  ไมรูตัวเอง  ยอมเช่ือ
ยอมทําอะไรไดงายๆ  โดยไมคํานึงถึงเหตุผล  ไมคํานึงถึงฐานะความเปนอยูของตัวเอง  วาเหมาะวา
ควรเพียงไร  อาศัยความเหอเหิมทะเยอทะยานตามเพ่ือน  เห็นคนอ่ืนเขาทําได  ก็คิดวาตัวเองก็ทําได  
ผลสุดทายจึงกลายเปนวา  หน้ีสินลนพนตัวจนถึงกับเปนบุคคลลมละลายก็มี 

นอกจากน้ียังมีหลักในการบริโภค ซ่ึงกลาวไวดังน้ี   
การบริโภค  
โภควิภาคธรรม  ๔  อยาง 
โภควิภาคธรรม  แปลวา  ธรรมท่ีควรยึดถือเปนหลักในการใชจายทรัพย  หรือหลักการ

แบงทรัพย  โดยจัดสรรทรัพยตองรูจักหลักการใชจายทรัพยท่ีเรียกวา  หลักโภควิภาค  ๔ ท่ีพระพุทธ
องคไดแนะนําสิงคาลมาณพเอาไววา  “บุคคลพึงแบงทรัพยออกเปน  ๔ สวน  ดังน้ี๓๑ 

เอเกน  โภเคน  ภฺุเชยฺย   สวนท่ีหน่ึง  บริโภคใชสอยเล้ียงตนเอง   และบุคคลที่ควร
เล้ียง 

ทฺวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย     สองสวนใชประกอบการธุรกิจ 
จตุตฺถถฺจ  นิธาเปยฺย   อีกสวนหน่ึงเก็บออมเอาไวยามจําเปน 
บุคคลผูรูจักจัดสรรทรัพย  เพ่ือใหเกิดประโยชนตามหลักธรรม  ๔  อยางน้ี  ช่ือวาเปน

ผูรูจักคุมครองทรัพยใหเกิดประโยชน  นับวาเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ  จึงจะมีความสุขไดตาม
สมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว   ดังเชนชาดกเรื่องสาริเกทารชาดก๓๒ซ่ึงสนับสนุน
หลักธรรมน้ีเปนอยางดี  เรื่องมีอยูวา 

ในอดีตกาล  คร้ังพระเจามคธราชครองราชยสมบัติในนครราชคฤห  มีพราหมณชื่อ โก
สิยะ  มีไรขาวสาลีกวางใหญมอบใหลูกจางดูแล  ถัดจากไรขาวเปนทิวเขา  หลังทิวเขามีปาง้ิวใหญ
เปนท่ีอาศัยของนกแขกเตาฝูงหน่ึง      ครั้งน้ัน  พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนลูกนกของพญานก
แขกเตา  เมื่อเติบโตแลว  มีรูปงาม  รางกายใหญมีกําลังแข็งแรง  ครั้นบิดาแกลงไดมอบใหเปน

                                                 
๓๑พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม ,

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๔. 
๓๒ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑-๑๗/๔๒๕. 



๕๑ 

หัวหนาปกครองนกทั้งฝูงแทน  ต้ังแตน้ันทานก็ไมยอมใหบิดามารดาไปหากิน  เมื่อพาฝูงนกไปกิน
ขาวสาลีท่ีเกิดเองในปาหิมพานต  จิกกินอ่ิมแลวก็คาบอาหารมาเลี้ยงบิดามารดา  อยูมาวันหน่ึงทราบ
ขาววามีขาวสาลีในนาของเศรษฐีผูหน่ึงกําลังสุกงาม  ก็พาบริวารไปจิกกินพออ่ิมตางก็บินกลับ  แต
พญานกแขกเตาคาบรวงขาวดวยจะงอยปากบินกลับมาใหแกบิดามารดาผูชรา  คนเฝาไร  ผูเปน
ชาวนาพยายามไลและจับนกแขกเตาเหลาน้ันทุกครั้ง  ตอมาเห็นวาจําเปนตองรีบไปรายงานใหทาน
พราหมณเศรษฐีทราบมิฉะน้ันตนอาจไดรับโทษ 

เมื่อรายงานวามีฝูงนกแขกเตามาลงกินขาวในนา  แลวก็เสริมวาในบรรดานกแขกเตา
เหลาน้ัน  มีตัวหน่ึงใหญและงามสงากวาตัวอื่น  จะงอยปากแดง  นัยนตาเปนประกาย  มีเทาแดง มี
สรอยคอสีแดงคาดรอบคอสามช้ัน  กินขาวสาลีจนอ่ิมแลวยังคาบรวงขาวไปดวยจะงอยปากอีก 

พราหมณไดฟงเร่ืองราวจากคนเฝาไร  แลวเกิดความรักในพญานกแขกเตาจึงส่ังวาเจา
จงดังบวงพอใหเทานกติดบวง   แลวจงจับนกน้ันท้ังยังเปนมาใหเราเถิด  คนไรรีบไปทําบวงดวยขน
หางมา    แลววางบวงดักบวงไววันรุงขึ้นพญานกแขกเตาพาฝูงบริวารบินลงกินขาวในนา  พอดีเทา
สอดเขาในบวงรูตัวแลวดวยมีสติ  แตคิดวาถารองเอะอะเวลาน้ี  พวกพ่ีนองของเราตองกลัวตายจะ
ไมเปนอันหากินบินหน้ีไปเลย  จึงพยายามอดกล้ันรอจนบริวารกินอิ่มหนําแลวจึงรองขึ้น  นกบริวาร
ไดยินแลวจึงบินหนีไปหมด  คนเฝาไรไดยินเสียงนกรองและนกบินหนี จึงออกมานํานกแขกเตาน้ัน
ไปมอบใหโกสิยพราหมณ   พราหมณจึงถามวา  นกเอยทองของเจาถาจะใหญกวานกอ่ืนๆเปนแน 
เจากินขาวสาลีของเรา  แลวยังคาบไปอีก  ดูกอนนกแขกเตาเจาเอาขาวของเราไปบรรจุในยุงฉางใน
ปาง้ิวโนนหรือ  สหายเอยจงบอกแกเราเถิด  เจาเอาขาวสาลีของเราไปเก็บไวท่ีไหน 

พญานกแขกเตาตอบดวยภาษามนุษยวา  ขาพเจาไมมียุงฉางจะเก็บขาวของทานดอก
ขาพเจานําขาวของทานไปถึงยอดง้ิวแลวก็นําไป 

เปล้ืองหน้ีเกา 
ใหเขากูหน้ีใหม 
ฝงขุมทรัพยไว 

ขาแตทานโกสิยะขอทานจงทราบตามน้ีเถิด 
โกสิยพราหมณจึงใหพญานกแขกเตาขยายความตามท่ีพูดมาวาหมายความวาอยางไร 
พญานกแขกเตาจึงขยายความใหฟงวา     ขาแตทานโกสิย มารดาและบิดาของขาพเจา

แกเฒามากแลว  ไมสามารถบินไปหากินเองได  ทานเล้ียงดูขาพเจามาต้ังแตเล็กจนโต  บัดน้ีทานลวง
กาลผานวัยไปแลว  ขาพเจาจึงตองคาบขาวสาลีไปปอนทาน  ชื่อวาเปล้ืองน้ีเกา  อน่ึงบุตรนอย
ท้ังหลายของขาพเจายังออน  ขนปกบังไมขึ้น  ขาพเจาตองเล้ียงดูเขา  เม่ือเขาเติบใหญแข็งแรงข้ึน  
และขาพเจาแกเฒา  เขาจะไดเล้ียงขาพเจาบาง  ดวยเหตุน้ีเทากับขาพเจาใหบุตรเขา  กูหน้ีใหม  และ



๕๒ 

ในหมูบริวารของเรายังมีนกเฒาชราซ่ึงขนปกขนหางหลุดไปหมดแลว  เปนนกทุพพลภาพไปหากิน
เองไมได  ขาพเจาตองการบุญ  จึงไดใหอาหารพอยังชีพแกนกเฒาเหลาน้ัน  บัณฑิตท้ังหลายกลาว
การทําบุญน้ันวา  เปนขุมทรัพยในภายภาคหนา  ขาแตทานโกสิยพราหมณ  การเปล้ืองหน้ีเกา การ
ใหเขากูหน้ีใหม  และการฝงขุมทรัพยของขาพเจาเปนเชนน้ี  ขอทานจงทราบเถิด 

โกสิยพราหมณ  ไดฟงดังน้ันก็เกิดความเล่ือมใสยิ่งนัก  ไดกลาววา  นกแขกเตาน้ี  ดีจริง
หนอ  เปนนกมีธรรมะชั้นเย่ียม  แมมนุษยบางคนยังไมมีธรรมะเชนน้ีเลย  ตั้งแตน้ีตอไปเจาพรอม
บริวารท้ังปวงจงมากินขาวสาลีไดตามตองการเถิด 

จะเห็นไดวาการรูจักแบงทรัพยท่ีหามาได  ยอมนําความสุขมาใหท้ังตอตนเองและ
ครอบครัว  ผูรูจักดํารงอยูในธรรมเหลาน้ี  เปนอันหวังไดอยางเต็มท่ีเลยวา  จะเปนผูสามารถต้ังตัว
เปนหลักฐานไดในปจจุบัน  และบุคคลท่ีเปนคฤหัสถเมื่อตั้งตัวไดแลวยอมจะเปนผูมีสุข  ๔  สถาน 
ดังน้ี  

สุขของคฤหัสถ  ๔  สถานคือ  
สุขของคฤหัสถ  หมายถึง  สุขของชาวบาน  สุขท่ีผูครองเหยาเรือน  ควรมีควรได มี  ๔  

อยางคือ๓๓ 
๑. อตฺถิสุข   สุขเกิดแตความมีทรัพย   หมายถึงวาไดความภูมิใจ   ความสบายใจ  ความ 

อุนใจวาตนมีทรัพย  ซ่ึงหามาดวยความขยันหมั่นเพียร  ดวยนํ้าพักนํ้าแรงความอุตสาหะของตนดวย
ความสุจริตและชอบธรรม 

๒. โภคสุข  สุขเกิดแตการใชจายทรัพย    หมายถึงวาไดความภูมิใจ   ความสบายใจ  
ความสะดวกใจในการใชจายทรัพย   ท่ีไดมาดวยความสุจริตและชอบธรรม 

๓.  อนณสุข  สุขเกิดจากความไมเปนหน้ี  หมายความวา  ไดความภูมิใจ  ความโลงใจ  
ความเบาใจ  ท่ีตนไมเปนหน้ีใคร  ไมถูกใครมาทวงถามหน้ี  ไมมีภาระตองเสียดอกเบ้ีย 

๔.  อนวัชชสุข   สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ  หมายความวาสุข
เกิดจากความประพฤติไมมีโทษ  ไดแกไดความภูมิใจ  ความสบายใจท่ีตนมีความประพฤติสุจริตไม
บกพรอง  เสียหาย  ท้ังการงานท่ีทําก็เปนสัมมาชีพ  ใครๆจะตําหนิติเตียน  มิได  สุขขอน้ีมีคามาก
ท่ีสุด  เพราะเปนสุขท่ีเกิดจากศีลธรรม  จริยธรรมโดยตรง   

ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน  พระพุทธเจาทรงแนะนําเร่ืองความสุขอยางสมบูรณใหเรา
ทราบ  เพ่ือจะใหเกิดผลในทางปฏิบัติและจะไดขวนขวายใหเปนไปตามน้ีได  เปนความสุขท่ีไดสัด

                                                 
๓๓พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม ,

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑๙๓. 
 



๕๓ 

ไดสวน  โดยยึดหลักงายๆ  คือ  ตองมีทรัพย   ตองจายทรัพย  ตองไมเปนหน้ี   ตองทํางานไมมีโทษ  
ท้ัง  ๔  อยางน้ีมีในผูใดครบทุกอยาง  คนน้ันก็จะมีความสุขท่ีสมบูรณในบรรดาหลักแหงความสุข
ท้ัง  ๔ ประการน้ี  หลักประการท่ี ๔ คือตองทํางานท่ีไมมีโทษ  เปนหลักสําคัญกวา  ๓  ขอขางตน  
การงานท่ีไมมีโทษ คืองานท่ีไมมีความผิดติดตัว  ไดแก  งานท่ีไมผิดกฎหมาย  ไมผิดจารีดประเพณี  
ไมผิดศีลธรรม  เปนตน 

ผูท่ีจะไดรับสุข ๔ อยางน้ีตองเปนผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคง  อันเกิดจากความ
ขยันหม่ันเพียร  มีความซ่ือสัตยสุจริต  ท้ังในการหาทรัพย  การใชจายทรัพย  การปองกันคุมครอง
ทรัพย   และมีความประพฤติดีเปนสุจริตธรรม    ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะมีความม่ันคง  ย่ังยืน
ในอนาคตจึงควรคํานึงถึงความสุข  ๔  อยางน้ี  และควรมีเปาหมายใหไดความสุข  ๔  อยางน้ีดวย 

กุลจิรัฏฐิติธรรม  ๔ 
กุลจิรัฏฐิติธรรม  ๔  คือ  ธรรมสําหรับดํารงความม่ังค่ังของตระกูลใหย่ังยืน   หรือ

ธรรมท่ีเปนเหตุทําใหตระกูลมั่งคั่งต้ังอยูไดนาน  กุลจิรัฏฐิติธรรมหรือท่ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา  “กุล
ธรรม”แปลวา  ธรรมสําหรับดํารงความม่ังคั่งของตระกูล   เม่ือต้ังเน้ือตั้งตัวไดเปนหลักฐาน  อัน
เน่ืองมาจากดํารงม่ันใน  ทิฏฐธัมมิกัตถ  ๔ ประการดังกลาวแลว  จะตองไมประมาทมัวเมา   โดย
จะตองขวนขวายเพ่ือความเจริญมั่นคงแหงโภคทรัพยและครอบครัวย่ิงๆข้ึนไป  เพราะมีเหตุท่ีทําให
ตระกูลม่ังคั่งดํารงอยูไดนาน  ท่ีเรียกวา    กุลจิรัฏฐิติธรรม  ๔  ประการ  ดังน้ี๓๔ 

๑.  นัฏฐคเวทนา  ของหายรูจักแสวงหาคืนมา  คือเมื่อส่ิงของเคร่ืองมือเครื่องใชใน
ครอบครัวอันใดหายไป   อาจจะเปนเพราะใชแลววางไวผิดท่ีหรือมีคนมายืมไป  ซ่ึงก็อยูในวิสัยท่ีจะ
แสวงหากลับคืนมาได   ก็ตองรีบแสวงหาคืนกลับมาไวไมปลอยใหสูญหาย  หรือไมรีบดวนซ้ือมา
แทน  อันจะทําใหส้ินเปลืองเงินทองโดยไมจําเปนในทางปฏิบัติน้ัน  แมคนบางคนจะขยันทํามาหา
กิน  มีรายไดมากพอสมควร  ตองรูจักแสวงหาส่ิงท่ีหายมาไวโดยยึดหลัก  ๔  ประการ คือ๓๕ 

๑.๑   การปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแกทรัพย   ระวังโจรผูรายท่ีจะลักหรือตี
ชิงเอาไป  การเก็บของมีคาไวในบาน  ก็ตองเก็บในท่ีมิดชิด  การแตงตัวดวยของมีคามาก   หรือไป
ตามลําพังคนเดียวอาจจะถูกพวกใจบาปชิงเอาไป  และอาจทําอันตรายถึงแกชีวิตได  จึงเปนส่ิงท่ีไม
ควรทํา  ไมใชคิดวาหายแลวหาใหมได  หรือคิดแตจะแสวงหาอยางเดียว  ตองรูจักการปองกันดวย  
ทางท่ีดีควรจะปองกันอันตรายซ่ึงจะเกิดกับท่ีอยูอาศัยดวย  เชนชวยกันปองกันอัคคีภัย  กําจัดส่ิงท่ี
เปนเช้ือเพลิง  และท่ีสําคัญอยาประมาทปดประตูหนาตางกอนเขานอนดวยก็จะย่ิงดี 

                                                 
๓๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา  ๑๑๓. 
๓๕ไสว  มาลาทอง, คูมือการศึกษาจริยธรรม, หนา ๙๙-๑๐๕ 



๕๔ 

๑.๒  ทําการสะสมทรัพย  นอกจากจะรูจักแสวงหาทรัพยมาไวแลว  ควรหาวิธี
ท่ีจะพอกพูนทรัพยเพ่ือใหเกิดความม่ังคั่งแกทรัพยสมบัติ  รูจักนําเงินไปตอเงิน  เหมือนท่ีรานคา
ตางๆ  แตกยอดทําธุรกิจ  มีธุรกิจตัวน้ันตัวน้ีมาเพ่ิมเติมเสริมฐานเดิมท่ีมีอยูแลวใหแผขยายสาขา
กวางขวางยิ่งๆข้ึนไปอีก คนเราใหเอาคติอยางปลวกในการสะสมทรัพยก็จะกลายจากคนจน
กลายเปนคนม่ังมีได  เปนตน ดังน้ันการสะสมทรัพยนอกจากจะทําใหเศรษฐกิจดีแลวยังทําให
ตระกูลต้ังอยูไดนานดวย 

๑.๓  ปองกันกรรมสิทธ์ิ   ในฐานะท่ีเราเปนเจาของทรัพยสินน้ัน  เราตองมี
กรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย  ฉะน้ัน  ตองหมั่นตรวจตราดูวา  ท่ีดิน  เคหสถานบานเรือน
หรือหนังสือสัญญา  ยังมีสิทธิสมบูรณตามกฎหมายอยูหรือไม  แลวจัดดําเนินการตามความ
เหมาะสมตอไป 

๑.๔  ถนอมทรัพย   คือใหคนในปกครองรูจักถนอมส่ิงของเครื่องใชตางๆ  ใน
บานเรือนใหอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดเสมอ  เชน โตะ  เกาอี้  เส้ือผา  รองเทา  ถวยชาม  และอื่นๆ
ใหใชการไดนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ส่ิงของตางๆ  ท่ีบุคคลแสวงหาไดมา  ถาไมรูจักเก็บรักษาก็จะสูญหายหรือเสียหายได  
ตองรูจักหามาไวทดแทน  หรือใหเพ่ิมพูนมากย่ิงขึ้น  ท้ังรูจักบูรณะซอมแซมส่ิงของท่ีคร่ําครา  หรือ
ชํารุดเสียหายและรูจักประมาณในการใชสอยเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหเหมาะสมกับฐานะและภาวะ
ของตน  ไมควรฟุมเฟอย  ใหรูจักใชจายตามฐานะตนเองอยาใหรายจายเกินรายรับเปนประการ
สําคัญ  คือใหรูจักประหยัดน่ันเอง 

๒.  ชิณณปฏสังขรณา   ของเกาของชํารุดรูจักซอมแซม  คือเม่ือพบวาส่ิงใดเกาชํารุดแต
ยังไมหมดสภาพการใชงาน  ใหรีบจัดการบูรณะซอมแซม  โดยถาซอมเองไดก็ซอมเอง  หรือถาซอม
ไมไดก็ใหชางผูชํานาญซอมเพ่ือใชงานตอไป  หรืออาจจะมีการปรับใชก็ได  แทนที่จะไปซ่ือใหมมา
ใชก็จะเปนการประหยัดคาใชจายได  สําหรับการปรับใชในลักษณะนํากลับมาใชใหมน้ัน
พระพุทธศาสนาไดไดทําเปนตัวอยางแลว  จะเห็นไดจากคําสนทนาระหวางพระเจาอุเทนกับพระ 
อานนทเมื่อพระอานนทไดรับถวายผา  ๕๐๐  ผืน  จากพระมเหสีของพระเจาอุเทน  ทําใหพระเจา    
อุเทนเกิดสงสัยวา  ทําไมพระอานนทรับจํานวนมากถึงเพียงน้ัน  ดังตอไปน้ี 

“พระเจาอุเทน     :   พระคุณเจา  ผาต้ัง  ๕๐๐  ผืน  พระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท  :   อาตมาจะแบงปนใหพระท่ีมีจีวรเกา 
พระเจาอุเทน    :   จีวรเกาพระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท     :   ปวงอาตมาจะเอาไปทําผาปูที่นอน 
พระเจาอุเทน     :   ผาปูท่ีนอนเกาเลา  พระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 



๕๕ 

พระอานนท     :   ปวงอาตมาจะเอาไปทําผาก้ันเพดาน 
พระเจาอุเทน    :   ผาก้ันเพดานเกาเลา  พระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท    :   ปวงอาตมาจะเอาไปทําผาปูพ้ืน 
พระเจาอุเทน   :   ผาปูพ้ืนเกาเลา  พระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท    :   ปวงอาตมาภาพจะเอาไปทําผาเช็ดเทา 
พระเจาอุเทน   :   ผาเช็ดเทาเกาเลา  พระคุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท    :   ปวงอาตมาจะเอาไปทําเปนผาข้ีร้ิว 
พระเจาอุเทน  :   ผาขี้ริ้วเกาเลา  คุณเจาจะเอาไปทําอะไร 
พระอานนท   :   ปวงอาตมาจะเอาไปโขลกเคลากับดินเหนียวแลวนําไปฉาบกุฏิ” 
น้ีแสดงใหเห็นวามีการปรับใชใหเปนประโยชนทุกระยะของสภาพวัตถุ  ควรจะได

นําเอาไปเปนตัวอยางในการปรับใชวัสดุส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ    จะชวยประหยัดคาใชจายได
นอกจากท่ีกลาวมาขางตน  ผูเปนเจาของจําเปนตองเอาใจใสรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบูรณะ
ซอมแซมส่ิงของท่ีชํารุดเสียหาย  เชนเหยาเรือนร่ัว  ชํารุด ก็ตองรีบบูรณะซอมแซมใหเปนปกติใช
การไดอยูเสมอ 

๓.   ปริมิตปานโภชนา   รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช  คือรูจักประหยัดกิน
ประหยัดใช  ไมใชจายฟุมเฟอยหรือสุรุยสุราย  รูจักเจียมฐานะของตน  ไมฟุงเฟอตามอารมณท่ีตน
อยากได  อยากมี  อยากเปนรูจักประมาณในการกินการใช  ตามหลักทฤษฎีใหมของในหลวงก็คือ  
การประกอบอาชีพแบบพอเพียงหรือพอกินพอใช  มีพออยูพอกิน  ใหรูจักประมาณในการจับจายใช
สอยเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหสมกับฐานะ 

๔.   อธิปจจศีลลวันตสถาปนา  พอบานแมบานจะตองเปนผูมีศีลธรรม  คือ  อยางต่ํา
จะตองเปนผูศีล  ๕ และละเวนจากอบายมุข  “มีศีล ๕ ละอบายมุข”ถาไดพอบานแมเรือนท่ีมี
ศีลธรรม  ผูนําน้ันก็ยอมหาทางแสวงหาของท่ีหมดไปมาไว  รูจักบูรณะซอมแซมของท่ีชํารุด  และ
รูจักประมาณในการกินการใชท้ังยังประพฤติปฏิบัติธรรมอยางอ่ืนเชนหลักธรรมท่ีจะทําใหเปน
เศรษฐีคือธรรมท่ีจะอํานวยประโยชนสุขในปจจุบัน  หรือธรรมเปนเหตุใหสมหมาย  ๔  ประการ คือ 

๔.๑   สัทธาสัมปทา  ถึงพรอมดวยศรัทธา  คือ  เม่ือทําอะไร  พูดอะไร  คิด
อะไร  ก็ประกอบดวยศรัทธา  ไดแก  มีความเชื่อเหตุเชื่อผล   เชื่อม่ันในตนเองมั่นใจตอตนเอง
ในทางท่ีถูกตอง 

๔.๒  สีลสัมปทา  ถึงพรอมดวยศีล  คือเม่ือทําอะไร  พูดอะไร  ก็ประกอบดวย
ศีล  ไดแกเปนคนมีระเบียบวินัย    ทําอยางมีระเบียบวินัย     พูดอยางมีระเบียบวินัย  เวนกายทุจริต
และวจีทุจริตเสียได 



๕๖ 

๔.๓  จาคสัมปทา   ถึงพรอมดวยการบริจาค  คือมีความเสียสละเมื่อถึงท่ีควร
เสียสละ  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีใจโอบออมอารีตอผูอ่ืน  ไมเปนคนใจแคบ  ไมเปนคนเห็นแกตัว 

๔.๔   ปญญาสัมปทา  ถึงพรอมดวยปญญา  คือเปนคนรูจักใชปญญาพิจารณา
วินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้น  รูจักตัดสินปญหา  รูจักแกปญหาดวยกําลังปญญาของตน  รูจักใชปญญา
ไตรตรอง ดวยเหตุผลอยางรอบคอบ 

หลักธรรมท้ัง  ๔ ประการน้ี  เปนหลักธรรมสงเสริมพอบานแมเรือนใหเปนคนมีความ
ม่ังคั่งในการครองเรือน  เปนตัวของตัวเอง  สามารถทําวงศตระกูลของตนใหเปนท่ีพ่ึงพาของ
ลูกหลานได  เพราะคนทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยูก็ยอมมีความหวังคือ  หวังอยากเปนน่ันอยากเปนน่ี  
บุคคลผูหวังความเจริญกาวหนาใหกับตระกูล  ควรยึดหลักธรรม  ๔ ประการทางพระพุทธศาสนามา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไป 

การพาณิชย 
การพาณิชย  หมายถึงการคาขาย  ซึ่งเปนอาชีพท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะชวยสรางความม่ัง

ค่ังทางเศรษฐกิจใหแกตนและบานเมือง  พระพุทธศาสนาไดเสนอแนะหลักธรรมท่ีจะทําใหสําเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึงถาพอคาประกอบดวยองค  ๓ ประการน้ี  จะไดโภคทรัพยท่ียังไมได  หรือ
ทําโภคทรัพยท่ีไดแลวใหเจริญทวีขึ้น  องคประกอบ  ๓  ประการมีดังน้ี๓๖ 

๑.  เวลาเชาจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟอหมายถึง  เวลาเชาตองตระเตรียมขาวของหรือ
สินคาท่ีเราจะขายใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะจําหนายไมใหขาดตกบกพรอง 

๒. เวลาเท่ียงจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟอหมายถึงเวลาเท่ียงก็ตรวจตราดูขาวของหรือ
สินคาท่ีจะจําหนายใหอยูในสภาพท่ีพรอมไมใหขาดตกบกพรอง  ถาสินคาตัวไหนขาดไปจะหา
สินคาตัวไหนมาทดแทนไดก็ควรเตรียมไว 

๓.  เวลาเย็นจัดแจงการงานโดยเอ้ือเฟอหมายถึงเวลาเย็นก็ควรตรวจตราดูสินคาให
พรอมขาย และถาสินคาตัวไหนหมดก็เตรียมซ่ือหามาเพ่ิมเพ่ือท่ีจะจําหนายในวันตอไป  เปนตน 

พระพุทธศาสนายังไดกลาวถึงพอคาท่ีประกอบดวยองค  ๓  ประการอีกวา จะมีโภค
ทรัพยมากมายเหลือเฟอไมนานเลย คือ 

ปาปณิกังคะ  ๓๓๗หลักพอคา  หรือองคคุณของพอคา     
พอคาแมคาหรือนักธุรกิจจะประสบความสําเร็จได  จะตองประกอบดวยองคคุณ  ๓  

ประการ  หรือทักษะของการคาขาย  ซ่ึงประกอบดวย 

                                                 
๓๖องฺ.ติกฺก. (ไทย) ๒๐/๑๙/๑๖๑-๑๖๒. 
๓๗องฺ.ติกฺ (ไทย)  ๒๐/๒๐/๑๖๓. 



๕๗ 

๑.  จักขุมา   แปลวา  ตามีแวว  คนเปนนักธุรกิจตองตามีแวว  คือ มีตาไวกวางไกล  รูจัก
สินคา  ดูสินคาเปน  สามารถจําแนกตนทุนกําไรสินคาไดเปนอยางดี  ท้ังสามารถกะทุนไดอยาง
แมนยําวาสินคาตัวน้ีซ้ือมาเทาน้ี  ควรจะขายเทาไรจึงจะไดกําไร   แตถาขาดคุณสมบัติขอน้ี  คือไมมี
วิสัยทัศน  ลงทุนอยางไรก็ลมเหลว  ดังน้ันถาเรามีวิสัยทัศน๓๘  ตอใหไมมีคุณสมบัติขอ ๒ และขอ ๓  
เงินไมมีสักบาท  ก็สามารถประสบความสําเร็จได  เพราะวิสัยทัศน หมายถึง  เราตองรูจักตัวเอง  ดู
ตัวเองออก  บอกตัวเองได  ใชตัวเองเปน  เห็นตัวเองชัด   หมายความวา เราตองรูจักตัวเราเองวาเรามี
ความสามารถท่ีจะเปนพอคาหรือนักธุรกิจไดไหม  ไมมีใครเกิดมาเพ่ือท่ีจะเปนพอคาท้ังหมด  
คนเราไมไดเหมาะท่ีจะเปนทุกอยาง  ถาเราไมมีอุปนิสัยท่ีจะเปนพอคาแมคาหรือนักธุรกิจเลย  แลว
ไปทําก็ตองลมเหลว  ฉะน้ันวิสัยทัศนประการท่ี ๑ คือดูตัวเองออก  บอกตัวเองได  ใชตัวเองเปน  
เห็นตัวเองชัด  วามีแนวโนมท่ีจะเปนพอคาแมคา  หรือนักธุรกิจกับเขาไดหรือไม  คนเปนนักธุรกิจ
ตองมีทักษะในการเลือกซ้ือขาวของ  ทักษะในการเจรจาตอรอง  ทักษะในการนําเงินไปตอเงิน  
ทักษะในการเก็บออม  ทักษะในการเลือกทําเลที่ตั้ง  และ ทักษะในการบริหารจัดการ  เปนตน 

๒.  วิธูโร    มีธุระดี  คือเปนคนฉลาดที่จะซ้ือและขายสิ่งท่ีตนพึงซ้ือพึงขาย   จัดเจน
ธุรกิจ   มีความชํานิชํานาญในการคา  เขาใจในการซ้ือสินคา  เขาใจในการจําหนายสินคาออก  รอบรู
การตลาดรูความเคล่ือนไหวของตลาดวาขณะน้ีตลาดตองการสินคาประเภทไหน อยางไร  รูอํานาจ
ของการซ้ือสินคาของลูกคา  รูใจและรูจักในการเอาใจลูกคา รูกาลเทศะ  รูทําเลขายวาซื้อท่ีไหนจะ
ไดราคาถูก  และขายท่ีไหนจะไดราคาดี  รวมท้ังรูฤดูกาลวาคราวใดควรเนนสินคาใดเปนพิเศษ  มี
ความขยันไมทอดธุระไมทําใหสินคาตกคาง  บริหารจัดการดี  เปนนักวางแผนท่ีดี  จะขายอะไร  จะ
ต้ังราน  จะบริหารจัดการอยางไร  ตองเห็นภาพรวมท้ังหมด  ถึงจะทําธุรกิจได  ถาเห็นไมครบทํา
อยางหน่ึงแลวขาดอยางหน่ึง  จะมีปญหาตามมาใหแกกันไมรูจบ  แตถาใครเห็นต้ังแตตนจนจบ  
แลววางแผนกอนจึงลงมือทํา  ธุรกิจก็มีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จ 

๓. นิสสยสัมปนโน    ถึงพรอมดวยบุคคลท่ีจะพ่ึงได  คือ  ตองมีเครือขายสัมพันธท่ีดี  
ถึงพรอมดวยแหลงเงินทุนมีแหลงเงินทุนตางๆสนับสนุนอยางเพียงพอ  เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  
รูจักทําตนใหเปนท่ีนิยมเปนท่ีเช่ือถือไววางในในหมูเศรษฐี  คหบดี  นายธนาคาร  มีความสามารถ
ติดตอหาเงินมาลงทุนหรือดําเนินกิจการไดโดยงาย  ถาจะมาทําการคาขายคนเดียวสําเร็จไดยาก  
จะตองมีอยางนอยคน  ๓  ประเภท ท่ีคอยชวยเหลือจึงจะประสบความสําเร็จได  น่ันก็คือนายดึง  
ลูกนองดัน  คนเสมอกันชวย 

                                                 
๓๘ว.วชิรเมธี, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, หนา ๕๕ 



๕๘ 

นายดึง  หมายถึง  ตองมีแหลงเงินกู  ตองมีผูใหญคอยสนับสนุน  ตองมีใครสักคนหน่ึง
คอยเปนแหลงเงินตนให    เปนแหลงเงินทุนให 

ลูกนองดัน  หมายความวา  การทําธุรกิจก็ตองมีลูกนองดี  รูจักทําหนาท่ีของตัวเองโดย
ไมขาดตกบกพรอง  มีความซ่ือสัตย  มีความขยันอดทน รวมทุกขรวมสุข  เม่ือธุรกิจมีปญหา 

คนเสมอกันชวย  คือ  ตองมีเพ่ือนฝูง  มีเพ่ือนคูคิด  มีท่ีปรึกษาคอยปรึกษาหารือ  หรือผู
รวมคา  ท่ีคอยใหความชวยเหลือในทางการคา  การเงิน  หรือดานความคิด จึงจะทําไดสําเร็จ 

ดังน้ัน  คนท่ีจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจหรือการทํามาคาขายจะตองมี  
วิสัยทัศนดี  เปนนักวางแผนท่ีดี   มีเครือขายมนุษยสัมพันธท่ีดี  ถาทําไดครบองคประกอบ  ๓  
ประการน้ีแลว  อยาวาแตเปนนักธุรกิจหรือพอคาแมคาเลย  จะเปนอะไรก็ประสบความสําเร็จ
ท้ังหมด  เพราะใชไดกับทุกเร่ือง  อานตัวเองออก  บอกตัวเองได  ใชตัวเองเปน  เห็นตัวเองชัด  การ
มีทักษะในกรวางแผนก็ใชไดกับทุกเรื่อง  ไปท่ีไหนแลวมีเพ่ือฝูงมากมายก็ใชไดกับทุกเร่ือง  
สามารถใชในการดํารงชีวิตไดท้ังหมด 

เมื่อธุรกิจนําปจจัยตางๆ  มาผลิตเปนสินคาและบริการแลว  ก็ตองนําออกจําหนาย
ใหแกผูตองการสินคา  การจําหนายจะตองทําดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ไมโฆษณาชวนเช่ือให
ผูบริโภคเกิดความเขาใจผิด  โดยตองปฏิบัติตามพุทธพจนท่ีวา 

       “เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราช่ัง   การโกงดวยของปลอม  และการโกงดวยเครื่อง 
ตวงวัด  เวนขาดจากการรับสินบน   การลอลวงและการตลบตะแลง  เวนขาดจากการ 

ตัด  การฆา  การจองจาํ  การตีชิง   การปลน  และการกรรโชก”๓๙ 
การท่ีจะเปนพอคาแมคาหรือนักธุรกิจท่ีดี  และสามารถประกอบธุรกิจใหมีความ

เจริญรุงเรือง   ม่ันคงในอาชีพของตน  ตอไปในภายภาคหนาก็ตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคาเปน
สําคัญ  มีเรื่องในชาดกเรื่องหน่ึงท่ีช้ีใหเห็นถึงความซ่ือสัตยของผูทําธุรกิจ  วาควรปฏิบัติตอลูกคา
อยางไร  เร่ืองมีช่ือวา 

เสรีววาณิชชาดก๔๐ 
ปฐมเหตุแหงการอาฆาตจองเวรของพระเทวทัต 
ในอดีตกาล  พอคา ๒ คน อยูในแควนเสรีวัฐขามแมนํ้าไปขายของในเมืองอริฎฐะปุระ

เนืองๆยายหลานคูหน่ึงตกทุกขไดยากอาศัยอยูหลังบานของเศรษฐีผูส้ินชีวิต แลวมอบสมบัติใหบุตร 
ผูผลาญจนทรัพยสินของบิดามารดาหมดสิ้นไปแลวในท่ีสุดก็ตายดวยความยากจน 

                                                 
๓๙ม.มู.(ไทย) ๑๓/๑๒/๙ 
๔๐อําไพ  สุจริตกุล, ชาดก  ๔๐ เร่ือง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๕), หนา ๕๖. 



๕๙ 

พอคาคนแรก   รองขายสินคาของตน   หลานสาววัยรุนวิ่งออกมาดู   อยากได
เคร่ืองประดับตามประสาเด็กสาว  ขอใหยายซ้ือให  ยายหามวา เราเปนคนจน  จะเอาอะไรไปซ้ือ 

หลานสาวตอบวา เรามีถาดเกาแกเหลืออยูใบหน่ึงเอาไปแลกเคร่ืองประดับใหหนูเถิด 
ยายจึงออกมาเรียกพอคา  ขอซ้ือเครื่องประดับใหหลาน  โดยแลกกับถาดใบน้ัน  พอคา

รับถาดน้ันมาเห็นวามีนํ้าหนักก็คิดวาอาจเปนถาดทอง  แอบเอาเข็มขีดท่ีกนถาดน้ัน  แนใจวาเปน
ทอง  คิดจะไมใหอะไรแกยายหลานน้ัน  แตจะเอาถาดใบน้ี  จึงพูดวาถาดใบน้ีไมมีราคาพอจะแลก
สินคาอะไรหรอก  วาแลวก็โยนถาดลงท่ีพ้ืนอยางไมสนใจแลวเดินจากไป 

พระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพอคาคนท่ีสอง  จากแควนเสรีวรัฐ  และขามแมนํ้ามาขาย
ของในเมืองอริฏฐะปุระเชนกันมาถึงบานเศรษฐี น้ันในตอนบายรองขายของวา   เชิญซ้ือ
เคร่ืองประดับและสินคาตางๆ  เถิด 

เด็กสาวคนน้ันรบเราใหยายซ้ือเชนเดิม  ยายกลาววาพอคาคนแรกเขายังโยนถาดใบน้ัน
ท้ิง  แลวจะมีอะไรไปแลกเครื่องประดับเลา 

หลานสาวตอบวาพอคาคนน้ีทาทางใจดี  พูดจาก็ไพเราะ  เขาคงจะรับถาดใบน้ีนะ 
ยายก็บอกใหไปเรียกพอคาคนน้ีเขามา  พอคาคนท่ีสองจับถาดดูรูสึกหนัก  เม่ือพลิกดู

เห็นรอยเข็มขีดเปนสีทองสุกปล่ังก็แนใจวาเปนถาดทองคํา  ดวยความมีใจเปนธรรมและมีนิสัย
ซ่ือสัตย  เขาจึงบอกความจริงแกยายและหลานน้ันวา 

“ถาดใบน้ีเปนถาดทองคํามีคานับแสน   สินคาของเราท้ังหมดยังมีคาไมถึงครึ่งของถาด
ใบน้ีเลย” 

ยายและหลานจึงกลาววา   พอคาคนแรกบอกวาถาดใบน้ีราคาไมถึงคร่ึงมาสก 
(ประมาณสลึงเดียว ) เขาเหวี่ยงถาดลงพ้ืนท้ิงไป  ทานแนใจหรือวาเปนทอง 

ใชแนๆยาย  เปนถาดทองจริงๆ    พอคาใจซ่ือรับตามความจริง  ยายกับหลานตางตะลึง  
ดวยความประหลาดใจ  จึงกลาวกับพอคาคนที่สองวา 

น่ีแนะทาน  ถาดใบน้ีเกิดเปนทองข้ึนมา  ก็เพราะบุญของทานเอง  เราจะยกถาดใบน้ี
ใหแกทาน  ทานจะใหอะไรๆ  ก็ไดแกหลาน  แลวทานก็เอาถาดใบน้ีไปเถิด 

พอคาโพธิสัตวน้ันจึงใหเงินท่ีตนมีท้ังหมด  ๕๐๐  กหาปณะ  พรอมท้ังหอสินคาอันมี
เครื่องถนิมพิมพาภรณและเส้ือผาและเส้ือผาแพรพรรณท่ีนํามาขายใหแกยายและหลานท้ังหมด  ขอ
ไวเพียงตาชั่ง  และเงิน  ๘ กหาปณะ  เปนคาเหมาเรือเดินทางกลับบานเทาน้ัน 

สวนพอคาใจคด กระวนกระวายใจอยากไดถาดทองคําใบน้ัน  จึงรีบยอนกลับไปหา
สองยายหลาน  ทําทีวามีเมตตาจะใหเครื่องประดับสักช้ินหน่ึง  ยายจึงกลาวอยางไมไวหนาวา 



๖๐ 

เจาคนใจคด  เม่ือเชาเจาบอกวาถาดของเราไมมีราคาแมก่ึงมาสก  แตเม่ือสักครูน้ีเอง  
พอคาใจซ่ือมีคุณธรรมใหทรัพยแกเราต้ังพันแลวเอาถาดทองราคาเปนแสนใบน้ันไปแลว 

พอคาใจคดรูวาตนพลาดโอกาสจะไดถาดทองคําก็เสียใจ   จนเปนลมหมดสติไป  พอ
ฟนข้ึนมาก็คลุมคล่ัง  คุมสติไมอยูวิ่งตามพอคาใจซ่ือจนถึงทานํ้า  เห็นเรือพาพอคาคนน้ันและถาด
ทองหางออกไป  ย่ิงเคียดแคนหนักขึ้นรองเรียกเรือใหกลับมารับ   แตคนเรือกลับกางใบออกไปจาก
ทานํ้าเสียแลว 

จากชาดกเรื่องน้ีทําใหเห็นวาการทําธุรกิจคาขายดวยความไมซ่ือตรง  ทําใหไมไดรับ
ประโยชนท่ีพึงจะไดรับ  ดุจพอคาคนท่ีสองท่ีเสียผลประโยชนอันสมควรไดไปอยางนาเสียดาย
เพราะเปนคนไมซ่ือตรงหวังกําไรเกินควร  ถือวาเอาเปรียบผูบริโภค  จึงทําใหประสบกับความ
หายนะในภายหลัง 

การลงทุน 
ในการประกอบอาชีพอะไรก็ตามจะตองมีการลงทุนลงแรง    และการลงทุนลงแรงน้ัน

ตองประกอบไปดวย  คุณธรรม  ๒ ประการ คือ  ความเพียร (วิริยะ + ขันติ)  และปญญา  คุณธรรม
สองประการน้ีเปนของคูกัน    คนท่ีมีแตความเพียรไมมีปญญาการงานท่ีทํามักไมสมบูรณ  สวนคน
ท่ีมีปญญาแตไมมีความเพียรการงานมักไมสําเร็จ  แมในการประกอบธุรกิจผูท่ีจะกาวหนาไปดวยดี  
จะตองมีความเพียรและปญญาควบคูกันไป  เพราะวาผูท่ีมีคุณธรรมทั้งสองประการน้ี  ยอมเจริญ
ม่ันคงในทางธุรกิจ  แมการลงทุนผูมีความเพียรและปญญาเทาน้ันจึงจะสามารถต้ังตนได  เพราะ
ความเพียรเปนเครื่องดําเนินทาง  ปญญาเปนเครื่องสอดสองแนวทาง  พระพุทธองคทรงไดแนะนํา
หลักการของการลงทุนเอาไววา 

“ผูมีปญญาพิจารณาเห็นประโยชนประจักษ        
ยอมตั้งตัวไดดวยส่ิงของอันมีมูลคานอย 
เหมือนคนกอไฟกองเล็กๆ  ทําใหเปนกองใหญได”๔๑ 
การรูจักงบประมาณในการลงทุนทางพุทธเศรษฐศาสตร  ขอสําคัญก็คือวาถามีความรู

เฉลียวฉลาดแลวอาจไมจําเปนตองอาศัยตนทุนจํานวนมากมาย  ก็สามารถจะดําเนินการประสบ
ความสําเร็จได 

การทําธุรกิจหรือการคาขาย  นอกจากจะมีกําไรแลว  ก็ยังมีการขาดทุน  ทําไมบางคน
จึงคาขายแลวมีกําไร  แตทําไมบางคนคาขายแลวขาดทุน  พระพุทธเจาทรงสอนเก่ียวกับเรื่องน้ีไวใน 
วณิชชสูตร๔๒  ดังน้ี 
                                                 

๔๑ขุ.ชา.เอก. (ไทย)  ๒๗/๔/๒ 
๔๒ CD ROM , พระไตรปฏก ฉบับธรรมทาน, ๒๕๔๕. 



๖๑ 

พระสารีบุตรไดทูลถามพระพุทธเจาวา   
อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลในโลกน้ีทําการคาขายแลวขาดทุน   
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลในโลกน้ีทําการคาขายแลวไมไดกําไรตามท่ี

ประสงค   
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหบุคคลในโลกน้ีทําการคาขายแลวไดกําไรตามท่ี

ประสงค     
อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลในโลกน้ีทําการคาขายแลวไดกําไรย่ิงกวาท่ี

ประสงค   
พระพุทธเจาตรัสวา   
บุคคลบางคนในโลกน้ี  เขาไปหาสมณะ หรือพราหมณแลว  ยอมปวารณาวาขอทานจง

บอกปจจัยท่ีทานประสงค  เขากลับไมถวายปจจัยท่ีเขาปวารณา  ถาเขาเคล่ือนจากอัตภาพน้ันมาสู
ความเปนมนุษยน้ี เขาทําการคาขายอยางใดๆ  เขายอมขาดทุน 

บุคคลบางคนในโลกน้ี  เขาไปหาสมณะ หรือพราหมณแลว  ยอมปวารณาวาขอทานจง
บอกปจจัยท่ีทานประสงค  แตเขาถวายปจจัยท่ีเขาปวารณาไวไมเปนไปตามประสงค  ถาเขาเคล่ือน
จากอัตภาพน้ันมาสูความเปนมนุษยน้ี เขาทําการคาขายอยางใดๆ  เขายอมไมไดกําไรตามท่ีประสงค 

บุคคลบางคนในโลกน้ี  เขาไปหาสมณะ หรือพราหมณแลว  ยอมปวารณาวาขอทานจง
บอกปจจัยท่ีทานประสงค  เขาถวายปจจัยท่ีเขาปวารณาไวตามที่ประสงค  ถาเขาเคล่ือนจากอัตภาพ
น้ันมาสูความเปนมนุษยน้ี เขาทําการคาขายอยางใดๆ  เขายอมไดกําไรตามท่ีประสงค 

บุคคลบางคนในโลกน้ี  เขาไปหาสมณะ หรือพราหมณแลว  ยอมปวารณาวาขอทานจง
บอกปจจัยท่ีทานประสงค  เขาถวายปจจัยท่ีเขาปวารณาไวย่ิงกวาท่ีประสงค  ถาเขาเคล่ือนจาก
อัตภาพน้ันมาสูความเปนมนุษยน้ี เขาทําการคาขายอยางใดๆ  เขายอมไดกําไรย่ิงกวาท่ีประสงค 

น่ีเปนเหตุปจจัยเครื่องใหบุคคลในโลกน้ี  ทําการคาขายแลวบางคนขาดทุน  บางคน
คาขายแลวไมไดกําไรตามท่ีประสงค   บางคนคาขายแลวไดกําไรตามท่ีประสงค  และบางคนคาขาย
แลวไดกําไรย่ิงกวาท่ีประสงค 

ทรัพยสิน 
เ ม่ือไดกําไรแลวจากการทําธุรกิจ   ทําใหร่ํารวยขึ้นมีทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึนแลว  

พระพุทธศาสนายังสอนใหมนุษยรูจักใชทรัพยใหเกิดประโยชนสุขท้ังแกตนเองและผูท่ีเก่ียวของให
มีความสุขท่ัวหนากันมี  ๕  ประการ๔๓  ดังน้ี 

                                                 
๔๓องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘. 



๖๒ 

๑.  เล้ียงตัวเอง  เล้ียงบิดา  มารดา  บุตร  ภรรยา  บาวไพร ใหเปนสุขส่ิงน้ีสําคัญมาก  
เพราะบางคนมีทรัพยสินแลว ไมยอมกินไมยอมใช  ตัวเองก็อด  ทุกคนก็อด  เมื่อลวงลับดับขันธไป
แลวเปนของคนอ่ืนหมด  แลวหามาทําไมมีประโยชนเลย  ทรัพยสินเปนของมีประโยชนก็ตอเมื่อใช
ใหเกิดประโยชน  ถาไมใชก็ไมมีประโยชน  เพราะทรัพยสินเปนของสมมติ 

๒.  เล้ียงเพ่ือนฝูงใหเปนสุข  คือสงเคราะหอนุเคราะหตามฐานะของตน  คนเราถาไมมี
เพ่ือนฝูงบางทําอะไรก็สําเร็จไดยาก  การเล้ียงเพ่ือนฝูงเสมือนเปนการสรางฐานเศรษฐกิจของเราเอง
ใหมั่งค่ัง  สมบูรณมากย่ิงขึ้น 

๓. ปองกันภัยอันตราย  หรือการบําบัดอันตรายท่ีเกิดแตเหตุตางๆ  เชน ในคราวเกิด
อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  อริราชภัย (สงคราม)   เปนตน 

๔. ทําพลี  ๕  อยาง  คือ 
๔.๑  ญาติพลี   สงเคราะหญาติ 
๔.๒  อติถิพลี   ตอนรับแขก  คือตอนรับดวยอามิสปฏิสันถาร 
๔.๓  ปุพพเปตพลี  ทําบุญอุทิศใหผูตาย  จะเก่ียวของกันโดยเปนญาติหรือไมใช

ญาติก็ตาม 
๔.๔  ราชพลี  ถวายเปนของหลวง  มีเสียภาษีอากร  เปนตน  คือรูจักหนาท่ีในการ

เปนพลเมืองดีเม่ือทํามาคาขาย  หรือมีรายไดอันเกิดจากประกอบการงานในแผนดินก็ควรทํานุบํารุง
ประเทศชาติ  ไมหลีกเล่ียงภาษีอากรโดยวิธีใดวิธีหน่ึง 

๔.๕  เทวตาพลี  ทําบุญอุทิศใหแกเทวดา 
๕.  บริจาคทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ  คือใหการสนับสนุน  เพ่ือการธํารง

ไวซ่ึงความดี  เชน  พระสงฆ  เราถือกันวาทานเปนสัญลักษณของความดี   
น่ีคือหลักการใชเงินของพระพุทธเจา  ถาทําตาม  ๕  ขอดังกลาวน้ีเงินไมหาย  กําไรเพ่ิม  

ย่ิงมีเงิน  เงินน้ันย่ิงงอกงาม  ย่ิงมีเงิน  เงินน้ันย่ิงเกิดประโยชน  และย่ิงใชเงิน  เงินน้ันย่ิงเพ่ิมพูนมาก
ข้ึน  ฉะน้ันเม่ือเราทํามาหากินโดยสุจริตและไดเงินมาก็ตองรูจักใชเงิน  ถาใชเงินเปนก็เหมือนแกว
สารพัดนึก  บันดาลไดเกือบทุกส่ิงทุกอยาง  แตถาใชไมเปนก็เปรียบเสมือนอสรพิษพรอมจะแวงกัด
ไดทุกเม่ือ  เพราะวาเงินน้ันเปนทาสท่ีไมมีตา  พรอมจะรับใชท้ังคนดีและคนเลว๔๔ 

หลักธรรมสําหรับสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาคนใหมีคุณภาพในดาน
เศรษฐกิจน้ัน  พระพุทธองคทรงแสดงไวเปนอันมาก  ลวนแลวแตเปนประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจอยางมากมาย  ไมวาจะเปนการหาทรัพย  การใชจายทรัพย  หรือแมแตการทําอยางไรจะใหมี

                                                 
     ๔๔ว.วชิรเมธี,เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, หนา ๔๕ 



๖๓ 

ทรัพยท่ีย่ังยืนตอตระกูล  อันเปนความปรารถนาของมนุษย  แตยังมีทรัพยอีกอยางหน่ึงท่ีมีแลวทําให
มีความสุขย่ิงกวาทรัพยอยางอ่ืน เพราะทรัพยเหลาน้ันเปนอริยทรัพย 

อริยทรัพย  ๗  ประการ๔๕ 
อริยทรัพย  แปลวา  ทรัพยอันประเสริฐ  อันไดแกทรัพยทางใจ  หรือทรัพยภายในที่ลํ้า

คา มี  ๗  ประการคือ 
๑. สัทธา  ความเชื่อในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่ืออยางมีเหตุผล เชนเชื่อกรรมและผลของกรรม 
๒. ศีล   การรักษากายวาจาใหเรียบรอยเปนสุจริต 
๓. หิริ   ความละอายใจตอบาปทุจริต  หรือเกลียดชังความช่ัวทุกประเภท  ละอายตอ

การกระทําชั่ว 
๔. โอตตัปปะ   ความสะดุงกลัวตอบาปทุจริต  เกรงกลัวตอความชั่ว 
๕. พาหุสัจจะ   ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก  รูศิลปวิทยามาก  ไดรับการศีกษา

เลาเรียนมามาก 
๖. จาคะ   ความรูจักเสียสละ  รูจักใหปนสิ่งของของตนแกคนท่ีควรให   เปนความ

เอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความโอบออมอารี   ความไมเห็นแกตัว 
๗.  ปญญา  ความรอบรูส่ิงท่ีเปนประโยชน  และมิใชประโยชน  รูทางเจริญละทาง

เส่ือมแหงโภคทรัพย 
อริยทรัพย  ๗  ประการน้ี  บางแหงเรียกวา  “พหุการธรรม”  ซ่ึงแปลวา  เปนธรรมที่มี

อุปการะมาก  หมายความวา  ธรรมท้ัง  ๗  ประการน้ี  เปนธรรมสนับสนุนในการทําความดีในทุกๆ
ดาน  โยเฉพาะการพ่ึงตนเอง  ยอมอํานวยใหสําเร็จส่ิงท่ีพึงประสงคไดสมความปรารถนา 

จะเห็นไดวาการประกอบธุรกิจ หรือการทํามาคาขายท่ีจะดําเนินไปไดอยางราบรื่นตอง
อาศัยเหตุปจจัยท่ีส่ังสมมากอนเปนทุนเดิมอันถือไดวาเปนเครื่องสนับสนุนใหการดําเนินกิจการได
ประสบความสําเร็จ  โดยในการคาขายก็พึงระมัดระวังในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแก
ผูบริโภค  โดยที่ไมกอความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น 

นอกจากหลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองสนับสนุนแลว  ก็มีหลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองทําใหเส่ือม
เชนกันดังน้ันจึงควรท่ีจะรูไวเพ่ือท่ีจะไดไมปฏิบัติ  ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

  

                                                 
๔๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๑ 



๖๔ 

๓.๔  หลักธรรมท่ีเปนปฏิปกษในการประกอบธุรกิจ  
ความเกียจคราน 
ทรัพยสมบัติจะเกิดขึ้นได  ก็เพราะมนุษยมรความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน  ดัง

สุภาษิตท่ีวา  “ผูมีความขยัน  ยอมหาทรัพยได”  ในสิงคารกสูตรพระพุทธเจาตรัสสอนโทษในการ
ประกอบการงานอยุเนืองๆ  ซ่ึงความเกียจครานของบุตรคหบดีไววา  โทษในการประกอบเนืองๆ 
ซ่ึงความเกียจคราน มี  ๖  ประการ๔๖  ดังน้ี 
       ๑.  มักอางวา  หนาวนัก แลวไมทําการงาน 
       ๒. มักอางวา              รอนนัก   แลวไมทําการงาน 
       ๓. มักอางวา  เวลาเย็น  แลวไมทําการงาน 
       ๔. มักอางวา  ยังเชาอยู แลวไมทําการงาน 
       ๕. มักอางวา  หิวนัก  แลวไมทําการงาน 
       ๖. มักอางวา  กระหายนัก แลวไมทําการงาน 

ผูหวังความเจริญดวยโภคทรัพย  พึงเวนเสีย  เม่ือเขามากไปดวยการอางเลศผัดเพ้ียน
อยางน้ี  โภคะท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น   ท่ีเกิดขึ้นแลวก็ถึงความส้ินไป  ดวยโทษ  ๖  ประการ  ในการ
ประกอบเนืองๆ  ซ่ึงความเกียจครานเหลาน้ี   นอกจากน้ีก็ตองเปนคนขยันหาทรัพย  เม่ือหามาไดก็
รูจักรักษาทรัพยน้ันใหเจริญม่ังคั่งย่ิงข้ึน   และรูจักใชจายทรัพยท่ีจะเกิดประโยชนแกตัวเองใหมาก
ท่ีสุด  โดยพยายามใชจายแตท่ีจําเปนเทาน้ัน  และงดเวนการใชจายท่ีไมจําเปนเสีย  คือเวนจาก
อบายมุข  ๔  ประการ๔๗  ซ่ึงเปนทางแหงความเส่ือม  

๑)  เปนนักเที่ยวผูหญิง 
๒) เปนนักด่ืมสุรายาเสพติด 
๓) เปนนักการพนัน 
๔) คบหาคนช่ัว 

นอกจากอบายมุข  ๔  ประการน้ีแลวก็ยังมีอบายมุขอีก  ๖  ประการท่ีจะตองหลีกเล่ียง
ไมพึงปฏิบัติเพราะเปนทางแหงความเส่ือม  ๖  ประการ 

อบายมุข  ๖  ประการ๔๘ คือ 
๑.  การด่ืมนํ้าเมา 
๒. การเท่ียวกลางคืน 

                                                 
๔๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๔/๑๙๗ 
๔๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๕/๑๔๙ 
๔๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๘/๑๙๖ 



๖๕ 

๓. การเท่ียวดูการเลน 
๔. เลนการพนัน 
๕. คบคนชั่วเปนมิตร 
๖. เกียจครานในการทํางาน 

  ๑) การด่ืมนํ้าเมา  มีโทษ  ๖๔๙  คือ 
๑.๑  ทําใหเสียทรัพย 
๑.๒  กอการทะเลาะวิวาท 
๑.๓  เกิดโรค 
๑.๔  ตองติเตียน 
๑.๕  ไมรูจักอาย 
๑.๖  ทอนกําลังสติปญญา 

๒)  เท่ียวกลางคืน  มีโทษ  ๖๕๐  คือ 
๒.๑  ชื่อวาไมรักษาตัว 
๒.๒  ช่ือวาไมรักษาลูกเมีย 
๒.๓  ช่ือวาไมรักษาทรัพยสมบัติ 
๒.๓  เปนท่ีระแวงของคนทั้งหลาย 
๒.๔  มักถูกใสความ 
๒.๕  ไดรับความลําบาก 

๓ ) เท่ียวดูการเลน  มีโทษตามวัตถุท่ีไปดู  ๖  คือ 
๓.๑  รําท่ีไหนไปท่ีน่ัน 
๓.๒ ขบัรองท่ีไหนไปท่ีน่ัน 
๓.๓  ดีดสีตีเปาท่ีไหนไปท่ีน่ัน 
๓.๔  เสภาท่ีไหนไปท่ีน่ัน 
๓.๕  เพลงท่ีไหนไปท่ีน่ัน 
๓.๖  เถิดเทิงท่ีไหนไปท่ีน่ัน 

๔ ) เลนการพนัน  มีโทษ  ๖๕๑  คือ  
๔.๑  เม่ือชนะยอมกอเวร 

                                                 
๔๙ที.ปา. (ไทย ) ๑๑/๑๗๙/๑๔๖ 
๕๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๑/๑๙๗ 
๕๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๙๗ 



๖๖ 

๔.๒  เม่ือแพยอมเสียดายทรัพย 
๔.๓  ทรัพยยอมฉิบหาย 
๔.๔.ไมมีใครเชื่อถือถอยคํา 
๔.๕  เปนท่ีหม่ินประมาทของเพ่ือน 
๔.๖  ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย 

๕) คบคนช่ัวเปนมิตร  มีโทษ  ๖๕๒  คือ 
๕.๑   นําใหเปนนักเลงการพนัน 
๕.๒   นําใหเปนนักเลงเจาชู 
๕.๓   นําใหเปนนักเลงเหลา 
๕.๔   นําใหเปนคนลวงเขาดวยของปลอม 
๕.๕   นําใหเปนคนลวงเขาซ่ึงหนา 
๕.๖   นําใหเปนคนหัวไม 

กิจการใดๆก็ตาม  ถาหากวามีคนไมดีเขามารวมงานแลว  ก็จะถึงความระสํ่าระสายและ
ลมละลายไปในท่ีสุด  ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือขนาดเล็ก  การเลือกคนเขาทํางานจึงเปน
ส่ิงจําเปนมาก  ถาหากวา  การเลือกมิตรเทียมเขามารวมงานแลวก็จะทําใหกิจการประสบกับความ
เส่ือมในท่ีสุด   ดวยเหตุน้ีพระพุทธองคจึงทรงจําแนกลักษณะของมิตรเทียมไวอยางละเอียดดังน้ีคือ 

๑.  มิตรเทียม  ๔๕๓  คือ  
๑.๑  คนปอกลอก 
๑.๒ คนดีแตพูด 
๑.๓ คนหัวประจบ 
๑.๔ คนชักชวนในทางฉิบหาย 

คน  ๔  จําพวกน้ี  ไมใชมิตรแท  แตเปนมิตรเทียมไมควรคบ 
๒. คนปอกลอกมีลักษณะ  ๔๕๔  อยางคือ 

๒.๑  คิดเอาแตไดฝายเดียว 
๒.๒  เสียใหนอยคิดเอาใหไดมาก 
๒.๓  เม่ือมีภัยแกตัวจึงรับทํากิจของเพ่ือน 
๒.๔  คบเพ่ือนเพราะเห็นแกประโยชนของตัว 

                                                 
๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๓/๑๙๗ 
๕๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๖/๑๙๙ 
๕๔  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๗/๑๙๙ 



๖๗ 

๓. คนดีแตพูดมีลักษณะ  ๔  ๕๕   อยาง คือ 
๓.๑  เก็บเอาเรื่องลวงเลยมาปราศรัย 
๓.๒ อางเอาเรื่องท่ียังไมมีมาปราศรัย 
๓.๓  สงเคราะหดวยส่ิงท่ีหาประโยชนมิได 
๓.๔  ออกปากพ่ึงมิได 

๔. คนหัวประจบมีลักษณะ  ๔  อยาง๕๖ คือ 
๔.๑  จะทําชั่วก็คลอยตาม 
๔.๒  จะทําดีก็คลอยคาม 
๔.๓  ตอหนาวาสรรเสริญ 
๔.๔  ลับหลังต้ังนินทา 

๕.  ชักชวนในทางฉิบหาย  มีลักษณะ  ๔  อยาง๕๗ คือ 
๕.๑  ชักชวนด่ืมนํ้าเมา 
๕.๒  ชักชวนเท่ียวกลางคืน 
๕.๓  ชักชวนใหมัวเมาในการเลน 
๕.๔  ชักชวนเลนการพนัน 

ฉะน้ัน  ผูบริหารงานหรือผูประกอบการทุกสาขาอาชีพ  และสถาบันตางๆ  ไมวาจะ
เปนโรงงาน  หรือสถานที่ราชการก็ตาม  จะตองคํานึงถึงเรื่องมิตรอยางรอบคอบ  ถาไดมิตรดีก็จะ
เจริญกาวหนา  ถาไดมิตรชั่วมาเปนบริวารก็มีแตทางเส่ือม 

๖) ความเกียจคราน 
โทษของความเกียจครานคือไมทํางาน และมักอางวาหนาวนัก  รอนนัก  เย็นนัก หิวนัก 

กระหายนัก  ดังไดกลาวแลวขางตน  สวนผูใดไมกังวลกับความหนาวนัก  รอนนัก  ตั้งหนาทํางาน
ของตน  ผูน้ันยอมไมเส่ือมจากความสุข  และลาภยศ  เปนตน 

นอกจากน้ีทานปญญานันทภิกขุ  ยังไดกลาวไวในหนังสือหัวใจพุทธบริษัทวา  
อบายมุขน้ันไมไดมีเพียง ๖ ขอ เทาน้ัน  แตมีอบายมุข  ๑๑ ขอ๕๘ ซ่ึงเพ่ิมเติมจาก ๖ ขอ ดังตอไปน้ี 

๗)  การเปนนักเลงผูหญิง  มีโทษดังตอไปน้ี 
๗.๑   ทําใหเสียทรัพย 

                                                 
๕๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๘/๒๐๐ 
๕๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๙/๒๐๐ 
๕๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๒๐๐ 
๕๘ปญญานันทภิกขุ, หัวใจพุทธบริษัท, ( กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๐) หนา ๑๒– ๑๓ 



๖๘ 

๗.๒  กอการทะเลาะวิวาท 
๗.๓   ทําใหสติปญญาเส่ือม 
๗.๔  บ่ันทอนความเจริญ 
๗.๕  ไมมีใครไววางใจ 
๗.๖   ตายแลวไปตกนรก 

๘)  การเดินทางไกลคนเดียว   มีโทษดังน้ี  คือ 
เพราะทางไกลยอมมีความลําบากหลายประการ  เชน ถูกจี้  ปลน  ตีชิงวิ่งราว  เปนตน 

แมอยางนอยเกิดโรคภัยไขเจ็บข้ึน  ก็หาใครชวยเหลือไมได  ถึงเจ็บเล็กนอยก็อาจตายได  โบราณ
ทานวา  ไปคนเดียวหัวหาย  สองคนเพ่ือนตาย  สามคนกลับบานได 

๙) การเปนคนดุราย  มีโทษดังน้ี  คือ 
ยอมเปนท่ีเกลียดชังของคนท่ัวไป ไมมีใครชอบคบดวย  เม่ือใครๆเกลียดเสียแลว  จะ

ทําอะไรแมแตเล็กนอยก็ยอมขัดของ  ไมประสบผลสําเร็จได 
๑๐)  การนอนหลับมาก  มีโทษดังตอไปน้ีคือ 
ยอมเปนคนซบเซา  มึนงง  งวงเหงา  กลายเปนคนออนแอ  ทํามาหากินอะไรไมทันเขา  

เพราะไดทํางานแตเพียงเล็กนอย  มัวแตนอน  ทรัพยก็ยอมไดนอย  ทรัพยท่ีมีอยูยอมถูกลักขโมยไป
ไดงาย  ทานจึงสอนใหดูเย่ียงกา  แตอยาเอาอยางกา  เพราะกาต่ืนไปหากินแตเชาตรู  เอาเย่ียงกาได  
แตกาเปนสัตวลักเขากิน  จึงไมควรเอาอยาง 

๑๑)  การเห็นแกตัวจัด   มีโทษดังน้ี  คือ 
เปนทางฉิบหาย  และเลวรายเสียย่ิงกวาขอไหนๆ  เพราะท้ัง  ๑๐  ขอน้ัน  เกิดข้ึนเพราะ

ความเห็นแกตัวจัดท้ังส้ิน  ทุกขอท่ีกลาวมาขางตนลวนแลวแตทําเพ่ือประโยชนสวนตนแตเพียงฝาย 
เดียวเทาน้ัน จึงทําใหเปนสาเหตุของขอตางๆท่ีเกิดขึ้น 

จะเห็นไดวาหลักธรรมท่ีกลาวมาขางตนน้ีเม่ือประพฤติปฏิบัติแลว  จะเปนปฏิปกษตอ 
การประกอบธุรกิจ  และไมเสียหายเฉพาะอาชีพธุรกิจเทาน้ัน   ไมวาจะทําอาชีพอะไรถาทําตามส่ิง
เหลาน้ีแลว  ยอมประสบความหายนะดวยกันท้ังน้ัน  จึงควรหลีกเล่ียงเสีย 
 

๓.๕   การประกอบธุรกิจท่ีนําทุกขมาให 
อาชีพการคาขาย หรือการประกอบธุรกิจแมจะเปนอาชีพท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตเสริม

เศรษฐกิจไดดีก็ตาม  แตผูทรงคุณธรรมและหวังความสุขความเจริญอยางแทจริง  ก็ควรจะไดงดเวน
จากอาชีพท่ีทุจริตผิดศีลธรรม  กลาวไดวาเปนการประกอบธุรกิจท่ีนําทุกขมาใหในพุทธศาสนาการ



๖๙ 

ประกอบอาชีพจะตองไมขัดกับหลักสัมมาอาชีวะ      ซ่ึงเปนหลักคําสอนใหงดเวนการคาท่ีผิด  ท่ี
เรียกวามิจฉาวณิชา  ๕  ประการ 

มิจฉาวณิชา  ๕๕๙  คือ  
๑. สัตถวณิชชา  คาขายอาวุธ 
๒. สัตตวณิชชา  คาขายมนุษย 
๓. มังสวณิชชา  คาขายเน้ือสัตว 
๔. มัชชวิณชชา  คาขายนํ้าเมา 
๕. วิสวณิชชา     คาขายยาพิษ  

๑.  สัตถวณิชชาคาขายอาวุธ  คือคาขายเครื่องประหารที่ทําลายกันโดยสวนเดียว  เชน 
วัตถุระเบิด  อาวุธตางๆท่ีใชทํารายกันและกัน    การคาขายอาวุธเคร่ืองประหาร  สงเสริมใหมีการรบ
ราฆาฟนกัน    เปนการละเมิดอธิปไตยของผูอื่น  เกิดความทุกขเดือดรอน    ความอกอยาก   ความ 
พลัดพราก  การแสวงหากําไรจากการคาอาวุธก็เทากับเปนการแสวงหากําไรจากการฆาทําลายชีวิต
ของผูอ่ืน  เพราะการคาขายเหลาน้ี  เปนการสงเสริมใหคนเบียดเบียน  ขาดความมีเมตตากรุณาอยาง
ส้ินเชิง  จะเห็นไดวา   ความวุนวายในสวนตางๆ  ของโลกหรือแมกระทั่งในประเทศไทยเอง มี
สาเหตุจากการคาขายส่ิงดังกลาวแทบจะท้ังน้ัน  ประเทศท่ีร่ํารวยพากันผลิตอาวุธกันขนานใหญ
ใชไดทุกโอกาส  ไมวาจะเปนบนบกในนํ้าในอากาศและก็ขายดี  ไดกําไรงาม  ฝายประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาก็พากันซ้ืออาวุธเหลาน้ัน และแลวก็เกิดการรบราฆาฟนกัน  เกิดความทุกขความเดือดรอนมี
อยูท่ัวไป  เพ่ิมข้ึนทุกวัน   มีบางทานกลาววา  มนุษยไดเสียงบประมาณและเศรษฐกิจของตนไป
ประมาณ ๒ ใน ๓  ของงบประมาณท้ังหมด  ซ่ึงใชไปเพ่ือผลิต  คนควา  อาวุธและวิธีการฆาผูอื่นให
แนบเนียนไดผลมากกวาแตกอน  เหตุน้ีเองบางประเทศจึงลืมความอดอยากของประชาชน   
มองขามการพัฒนาประเทศตนในดานเศรษฐกิจและปจจัยอันจะทําใหประชาชนอยูดีกินดี   
พระพุทธศาสนาก็เห็นวาชาวพุทธไมควรคา  ไมควรสนับสนุน  และไมควรกระทําแมกระท่ัง
ความคิดในทางการคาน้ีเลย  เสรีภาพ  ภารดรภาพ  และสมถภาพ  จะเกิดขึ้นไมไดเลยในเม่ือคนเรา
ยังเหยียดหยามคนอ่ืน  ไมรับรูฐานะของคนอ่ืน  ใชอารมณของตนตัดสินความผิดถูก  แทนท่ีจะใช
ปญญาในทํานองเดียวกัน  โลกจะมีสันติไมไดในเม่ือมนุษยยังผลิตอาวุธทําลายกันอยูอยางน้ี 

๒. สัตตวณิชชา  คาขายมนุษย    คือ  คาขายมนุษยเพ่ือเปนทาสรับใชผูอื่น  หรือ
หลอกลวงหญิงสาวไปขายเพ่ือใหเปนโสเภณี  รวมท้ังนําเด็กไปขายคากําไร   การคาขายมนุษย  เปน
การดูหม่ินและกดข่ี  เบียดเบียนผูท่ีมีกําเนิดเสมอกัน  พระพุทธองคทรงหาม  เพราะทรงเห็นวา
มนุษยมีความเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ  เปนสัตวสังคมท่ีมีสัญชาตญาณของคุณธรรมสูงกวาสัตว
                                                 

๕๙องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๗๗/๑๘๖ 



๗๐ 

ประเภทอ่ืน  มนุษยไมควรแบงช้ันวรรณะวา  น่ันไพร  น่ีผูดี  คนจน  คนรวย  แตควรเห็นใจ
เอื้อเฟอเผ่ือแผตอกันดีกวา  เพราะทุกคนเลือกเกิดเองไมไดในขั้นพ้ืนฐาน  เปนไปตามกรรมคือการ
กระทําของเขาเองในกรรมภพ  คนจะดีไมใชเปนเพราะชาติกําเนิด  ไมใชเพราะมีความรูสูง  หรือต่ํา
แตเปนเพราะความประพฤติของเขาเอง  ไมใชเพราะมีอํานาจลึกลับมาดลบันดาลให  คนเราจะดี
หรือเลวน้ันอยูท่ีการกระทํา  ทุกคนไมควรดูหม่ินผูอื่น  ควรใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  เม่ือตนมีกําลัง
มาก  ก็มาควรรังแกหรือขมเหงคนที่มีกําลังนอยกวา  ดวยการเอาคนเปนสินคาซ่ือขายกันน้ัน เปน
การทารุณโหดรายย่ิงกวาความโหดรายท้ังปวง  ในปจจุบันมีการจับตนไปเรียกคาไถ  ซึ่งเทากับ
สภาพจิตของเขาตํ่ากวาคนในยุคทาสในอดีต  และดอยพัฒนาถอยหลังไปสูยุคหิน  จัดวาเปนบาป
ท่ีสุดในบาปท้ังหลายที่ศาสนาตางๆ  ไดรวบรวมกัน  พระพุทธเจาทรงเห็นโทษในขอน้ีจึงทรงหาม
อุบาสกอุบาสิกาคือชาวพุทธทุกคนอยาไดพึงประกอบเลย 

๓.  มังสวณิชชา  คาขายเน้ือสัตว   คือ  การเล้ียงสัตวตางๆเพ่ือฆาแลวนําเอาเน้ือไปขาย  
จะเปนวัว  ควาย  หมู  เปด  ไก  เปนตนก็ตาม   การคาขายสัตว  เปนการเบียดเบียนชีวิตสัตว แมวา
มนุษยปุถุชนจะตองบริโภคเน้ือสัตวในชีวิตประจําวัน  แตสัตวท้ังหลายก็รักชีวิตของตนเชนเดียวกับ
มนุษย  ฉะน้ันผูท่ีรักชีวิตของตนจึงไมควรเบียดเบียนชีวิตผูอื่นหรือสัตวอ่ืน๖๐  การฆาสัตวเพ่ือเปน
อาหารจึงควรทําตามความจําเปนในการบริโภค  แตถามีการฆาสัตวเพ่ือนําเน้ือมาจําหนาย   ยอมตอง
มีการฆาสัตวเปนจํานวนมาก  เปนการสงเสริมใหคนมีใจคอโหดเห้ียม  ยินดีในการเบียดเบียนชีวิต
อ่ืน  ขาดเมตตาธรรม  ทีแรกอาจจะทําเพียงสัตวเทาน้ันโดยคิดวาไมเปนอะไร  มันเปนอาหารของ
มนุษย  ซ่ึงเปนการคิดเขาขางตัวเอง  พอตอมาก็ไปฆาคนอ่ืนไดดวย  คิดวาไมเปนอะไร  หนักๆเขา
เขาคิดอะไร  ก็คิดวาไมเปนไร  ในท่ีสุดก็กลายเปนคนเห็นแกตัวโดยอัตโนมัติ  เห็นคนอื่นทุกขยาก
เจ็บปวด  น่ันคือความสุขของตน  ฉะน้ันทางพระพุทธศาสนาจึงรังเกียจในการคาเชนน้ี 

๔.  มัชชวณิชชา  คาขายนํ้าเมา    คือคาขายสุรานํ้าเมาและยาเสพติดทุกชนิดซ่ึงทําใหผู
ด่ืม  ผูเสพมัวเมาหลงใหลขาดสติสัมปชัญญะพาตัวทําชั่วหายนะตางๆ  หรือทําใหผูเสพทําลาย
สุขภาพรางกาย  และอันตรายตอชีวิต  เปนการทําลายเศรษฐกิจ  ทําลายสังคม  และทําลาย
ประเทศชาติ  การคาขายนํ้าเมารวมท้ังยาเสพติดท้ังหลาย  เปนการทําลายมนุษยและความสงบสุข
ของสังคม  การด่ืมสุราและเสพยาเสพติดท้ังหลายเปนสาเหตุของการกระทําท่ีกอใหเกิดทุกขโทษท้ัง
แกตนเองและผูอื่น  มี  ๖  ประการ๖๑  คือ 

๑.  ทรัพยหมดไป 
๒. กอการทะเลาะวิวาท 

                                                 
๖๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๑๐๒ 
๖๑ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๙/๑๔๐ 



๗๑ 

๓. ทําลายสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
๔. เส่ือมเสียเกียรติช่ือเสียงของตน 
๕. ทําใหไมรูจักอาย และบ่ันทอนกําลังสติปญญา 
นอกจากโทษท่ีกลาวมาน้ี  ยังมีโทษอีกมากมายที่เกิดจากการด่ืมสุราและเสพยาเสพติด 

ซ่ึงเปนผลเสียท้ังตอตนเองและสังคม  ท้ังยังเปนเหตุท่ีทําใหผิดศีลธรรมขออื่นๆ เพราะขาดสติอีก
ดวย 

๕. วิสวณิชชา  คาขายยาพิษ   คือคาขายยาพิษหรือสารพิษตางๆ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําลาย
มนุษยและสัตว  ถือวาเปนการคาขายท่ีผิดศีลธรรม  เปนการสงเสริมใหเบียดเบียนชีวิตของผูอื่น  
เพราะยาพิษจัดเปนอาวุธท่ีใชทําลายชีวิตของผูอื่นได  หากไมตายก็ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เส่ือมโทรม  นอกจากน้ันการใชยาพิษยังกอใหเกิดปญหาตางๆมากมาย  เชน  ปญหามลภาวะเปนพิษ  
สมดุลธรรมชาติถูกทําลาย สารพิษตกคางในพืชผักผลไม  เปนตน  ส่ิงเหลาน้ีสงผลกระทบท่ีเปน
อันตรายตอสังคมสวนใหญ  สําหรับบุคคลท่ีมีสามัญสํานึกและสัญชาตญาณพอใจในความไม
เบียดเบียนผูอ่ืน  ตนรักสุขเกลียดทุกขฉันใด  คนอ่ืนก็ฉันน้ัน  เพราะยาพิษจัดเปนอาวุธชนิดท่ีทําลาย
ไดอยางหน่ึง  ซ่ึงมีชนิดทําลายอยางเบาและอยางแรงเหมือนกัน  อันเปนเหตุทําตนและผูอื่นให
เดือดรอนไดไมนอยทีเดียว 

จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของคําสอนใหเวน  มิจฉาวณิชชา  เพ่ือใหความเปนธรรมแก
ทุกชีวิตท้ังมนุษยและสัตว   การคาขายสินคาเหลาน้ีเปนการสงเสริมใหคนขาดเมตตากรุณาและ
เบียดเบียนกัน  จึงเปนการคาท่ีมีโทษและเปนทุกขตอผูอื่นและสังคมสวนรวม  ทุกคนควรประกอบ
กาย  วาจา  ใจ  ใหสุจริต  เวนทุจริต ทําจิตใหบริสุทธ์ิสงบและสะอาด  มีเสรีภาพความเปนอิสระใน
ตัวเอง  ไมเปนทาสกิเลสตัณหาอุปาทานอีกตอไป 

๓.๖   การประกอบธุรกิจท่ีนําสุขมาให 
การพัฒนาธุรกิจจะบรรลุผลตามเปาหมายในบรรดาปจจัยมูลฐาน  กลาวโดยสังเขปแลว

ไดแก  คนและวัตถุ๖๒ หมายถึงประชากรกับความรู  ความชํานาญในการประกอบการ ท้ังสอง
ประการน้ีเปนเรื่องของคน  สวนทรัพยากรธรรมชาติและทุนท้ังสองประการน้ี  เปนเรื่องของวัตถุ 

การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางพระพุทธศาสนา  จะตองเริ่มดวยการพัฒนาคนเปนอันดับ
แรก  เม่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพแลว  การพัฒนาวัตถุก็เปนไปไดงาย  เพราะคนเปนผูหา  คนเปน
ผูใชปจจัยในการดํารงชีวิต  ถาคนหาเปน  คนใชเปนเศรษฐกิจยอมจะดีข้ึน 

                                                 
๖๒ไสว  มาลาทอง, คูมือการศึกษาจริยธรรม, หนา ๑๗๘ 



๗๒ 

พระพุทธเจาไดเลาเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาคนใหกินดีอยูดีไวใน   กูฏทันตคามสูตร๖๓วา
ครั้งหน่ึง  พระพุทธเจาประทับอยู  ณ  สวนมะมวงหนุมใกลหมูบานพราหมณช่ือ  ขานุมตะ ใน
แควนมคธ  ครั้งน้ันมีพราหมณผูครองหมูบานชื่อ  กูฏทันตะ  เขาไปเฝาพระพุทธองคพระพุทธองค
ทรงแสดงธรรมโปรดกูฏทันตพราหมณ  โดยทรงเลาเรื่องพระเจามหาวิชิตราชในอดีตใหพราหมณ
น้ันฟงวา 

พระเจามหาวิชิตราชเปนกษัตริยผูมั่งคั่งมีพระราชทรัพยและโภคทรัพยมากมาย  มีทุน
ทรัพยและธัญทรัพยมากมาย  มีคลังสมบัติยุงฉาง และอาคารมากมาย  พระองคทรงดําริถึงความ
สมบูรณ  ความม่ังค่ังสวนพระองคแลว  มีพระประสงคจะทําการบูชายัญ  โดยการนําสัตวจํานวน
มากมาฆาบูชาตามลัทธิของพราหมณ  พราหมณท่ีปรึกษาของแผนดินกราบทูลเลาความเปนไปใน
ชนบทและหัวเมืองตางๆ   ใหพระเจามหาวิชิตราชทรงทราบวา  ขณะน้ันชนบทตางๆก็ไมสงบ  ยังมี
โจรผูรายชุกชุม  มีการเบียดเบียนกันอยูมาก  มีการปลนการฆา  การทํารายรางกายและทรัพยสิน 
ปรากฏอยูท่ัวไปในหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ตามถนนหนทางตางๆก็ไมปลอดภัย  เมื่อเปน
เชนน้ี  การท่ีจะรื้อฟนประกอบพลีกรรมบูชายัญน้ันเปนส่ิงท่ีไมสมควรกระทําในขณะน้ี 

พราหมณท่ีปรึกษาแผนดินไดทูลแนะนําตอไปวา  พวกโจรผูรายน้ัน  หากจะดําเนินการ
ดวยมาตรการปราบปรามอยางเดียว  เชนการประหารชีวิตบาง  จองจําคุมขังบาง  ทําใหเส่ือมจาก
ญาติจากมิตรบาง  ตําหนิ  เนรเทศบาง  การใชมาตรการอยางน้ันก็จะไมไดผลเด็ดขาดไมมีท่ีส้ินสุด  
เพราะพวกโจรตลอดจนญาติมิตรของโจรที่เหลืออยูยังมิไดปราบปรามก็จะกอการรายขึ้นอีก  ควรใช
มาตรการที่ดีกวา  น่ันคือ  การสงเคราะห  การสนับสนุนอาชีพของประชาชน  โดยการสงเสริม
กสิกรรม  พาณิชยกรรม  ตลอดจนราชการ  เชนใหพันธุธัญญาหารพันธุสัตวแกเกษตรกร  ใหทุนแก
พวกประกอบการคาขาย  ใหเงินเดือนและรางวัลตลอดจนบําเหน็จบํานาญแกขาราชการ 

พระเจามหาวิชิตราช  ทรงเห็นดวยกับขอเสนอแนะของพราหมณ  จึงรับส่ังใหไป
ดําเนินการตามน้ัน  ผลปรากฏวารัฐของพระเจามหาวิชิตราชมีความสุขโดยท่ัวถึง  ประชาชนมีการ
กินดีอยูดี  บานเมืองปราศจากโจรผูราย ไมมีการเบียดเบียนกัน 

จากพระพุทธดํารัสตรัสเลา  จะเห็นวาความสําคัญท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนและสงเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจ เปนการมองเห็นปญหาและวิธีการแกปญหา  ปญหาโจรผูรายชุกชุม  ปญหา
ผูกอการราย เปนตน  มีสาเหตุมาจากการกดดันทางเศรษฐกิจเปนสวนสําคัญ  วิธีการแกปญหา
เหลาน้ันจะแกดวยการปราบปรามอยางเดียวยอมจะไมสําเร็จแนนอน  หรืออาจจะสําเร็จก็เปนเพียง
แกปญหาเฉพาะหนาเทาน้ัน  มิใช  แกไขท่ีสาเหตุจะใหเกิดผลอยางจริงจังและเปนผลท่ีย่ังยืนนาน
น้ัน  จําตองแกดวยวิธีสงเคราะหประชาชนในทางเศรษฐกิจดวย 
                                                 

๖๓ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๔/๓๔๐/๑๓๐-๑๓๔ 



๗๓ 

การท่ีคนเราจะประกอบธุรกิจใหนําสุขมาใหน้ัน ในทางพระพุทธศาสนาไมไดเนนวา
จะตองทําธุรกิจประเภทไหน  แตจะตองเปนธุรกิจท่ีไมผิดศีลธรรม  ไมผิดกฎหมาย  และไม
ประกอบมิจฉาวณิชชาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  และธุรกิจน้ันก็จะตองเปนสัมมาอาชีวะ  ไม
เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผูอื่น   ความสุขท่ีไดน้ันคือการประกอบธุรกิจท่ีสุจริต และมีสวน
ชวยใหสังคมดีงามสงบสุข  เพราะธุรกิจน้ันไมไดมุงหวังในผลกําไรแตเพียงอยางเดียว  แต
ตอบสนองสูสังคมในรูปตางๆ  เม่ือสังคมมีความสุขผลก็สะทอนมาท่ีผูประกอบธุรกิจใหมีความสุข
เชนกัน    ผูประกอบการน้ันมีเมื่อคุณธรรม พึงแสดงออกภายนอกตามหลักความประพฤติปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 

ก.  บําเพ็ญการสงเคราะหคือ  ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห  หรือธรรมท่ีเปน
เคร่ืองยึดเหน่ียวใจคน  และประสานหมูชนไวในสามัคคี  ท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔  อยางดังตอไปน้ี 

สังคหวัตถุ  ๔  ประการ๖๔ 
๑. ทาน    ใหปน  คือเอื้อเฟอเผ่ือแผ  เสียสละ  แบงปน  ชวยเหลือ  สงเคราะห  ดวย

ปจจัย ๔  ทุน  หรือทรัพยสินส่ิงของ  ตลอดจนใหความรู  ความเขาใจ  และศิลปวิทยา 
๒. ปยวาจา   พูดจาไพเราะ  คือ  กลาวคําสุภาพ  นาฟง  ชี้แจงแนะนําส่ิงท่ีเปน

ประโยชน มีเหตุผลเปนหลักฐานชักจูงในทางท่ีดีงามหรือคําแสดงความ  เห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ  
รูจักพูดใหเกิดความเขาใจ  สมานสามัคคี  ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

๓. อัตถจริยา  ทําประโยชนแกเขา  คือชวยเหลือดวยแรงกาย  และขวนขวายชวยเหลือ
กิจการตางๆ  บําเพ็ญสาธารณประโยชน  รวมท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดาน
จริยธรรม 

๔. สมานัตตตา  วางตนสมํ่าเสมอ   คือ ทําตัวใหเขากับเขาได  วางตัวเสมอตนเสมอ
ปลาย  ใหความเสมอภาค  ปฏิบัติสมํ่าเสมอตอคนทั้งหลาย  ไมเอาเปรียบ  ละเสมอในสุขทุกข  คือ
รวมทุกขรวมสุข  รวมรับรู  รวมแกไขปญหา  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขสวนรวม 

การปฏิบัติตนไดตามหลักสังคหวัตถุ  ๔  ประการน้ีไมวาจะประกอบธุรกิจอะไร  อยูท่ี
ไหน ก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตและสามารถมีความสุขไดเสมอ 

ผูท่ีปฏิบัติตนเปนสวนรวมท่ีดีของสังคม  ซ่ึงชวยใหหมูชนอยูรวมกันดวยดี มีธรรม
หรือหลักประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี 

                                                 
๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๙๕ 



๗๔ 

ข.  พ่ึงตนเองไดคือทําตนใหเปนท่ีพ่ึงของตนได  พรอมท่ีจะรับผิดชอบตนเอง  ไมทํา
ใหตนเองเปนปญหาของหมูคณะ  หรือหมูญาติดวยการประพฤติธรรมสําหรับสรางท่ีพ่ึงแกตนเอง
ซ่ึงเรียกวานาถกรณธรรม  ๑๐  ประการดังตอไปน้ี 

นาถกรณธรรม  ๑๐  ประการ๖๕ 
๑.  ศีล  ประพฤติดีมีวินัย   คือ  ดําเนินชีวิตโดยสุจริต  ท้ังทางกาย  ทางวาจา มีวินัย และ

ประกอบสัมมาชีพ 
๒. พาหุสจฺจ  ไดศึกษาสดับมามาก  คือศึกษาเลาเรียนและสดับตรับฟงมากในสายงาน

ของตน หรือวาตนประกอบธุรกิจอันใดก็ศึกษาจนชํ่าชอง  มีความเขาใจลึกซ้ึง  ชัดเจนและใชไดจรงิ 
๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี  คือกัลยาณมิตร  รูจักเลือกเสวนาเขาหาท่ีปรึกษาหรือผู

แนะนําส่ังสอนที่ดี  เลือกสัมพันธเก่ียวของและถือเย่ียงอยางส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ดี  ซ่ึงจะทําให
ชีวิตเจริญงอกงาม 

๔. โสวจสฺสตา  เปนคนออนนอม  คือ พูดกันงาย ไมด้ือรั้นกระดาง  รูจักรับฟงเหตุผล
และขอเท็จจริง  และพรอมท่ีจะปรับปรุงตนเอง 

๕. กิงกรณียสุ ทกฺขตา  ขวนขวายกิจของหมูคณะ  คือเอาใจใสชวยเหลือธุระและกิจการ
ของชนสวนรวม  ญาติ พ่ีนอง และของชุมชน  รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีท่ีเหมาะสม จัดไดให
สําเร็จเรียบรอย 

๖. ธรรมกามตา  เปนผูใครธรรม  คือ  รักธรรม  ชอบศึกษา  คนควา  สอบถามหา
ความรู  หาความจริง   สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ ชานใหผูอื่นอยากสนทนา 

๗. วิริยารมฺภ   มีความขนัยหมั่นเพียร  คือขยันหม่ันเพียรหลีกละความช่ัว  ประกอบ
ความดี  บากบั่น   กาวหนา  ไมยอทอ ไมละเลยทอดท้ิงธุระหนาท่ี 

๘. สนฺตุฏฐี   มีสันโดษรูพอดี  คือ  ยินดี  พอใจแตในลาภผลท่ีตนสรางหรือแสวงหามา
ไดดวยเรี่ยวแรง  ความเพียร  พยายามของตนโดยชอบธรรม  และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ 

๙.  สติ   มีสติตั้งม่ัน  คือ  รูจักจดจํา  ระลึกการท่ีทํา  คําท่ีพูด  กิจท่ีทําแลว  และท่ีจะตอง
ทําตอไป  จะทําอะไรก็รอบคอบ  รูจักยับย้ังช่ังใจ  ไมประมาท  ไมยอมถลําลงในทางผิดพลาด  ไม
ปลอยปละละเลยท้ิงโอกาสสําหรับทําความดี 

๑๐.  ปฺญา  มีปญญาเหนืออารมณ  คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูดี  รูช่ัว  คูณโทษ  
ประโยชนมิใชประโยชน มองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง  รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปนอิสระ  
ทําการงานตางๆ  ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ 

                                                 
๖๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๕/๓๕๙ 



๗๕ 

ธรรมทุกขอดังกลาวมาน้ัน  รวมความวา  คนท้ังหลายเมื่อมองเห็นคุณสมบัติอันดีงาม
ของบุคคลเหลาน้ันแลวเห็นวาเขาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสงเคราะหดวย  การแนะนํา  วา
กลาวตักเตือน  อันเปนเหตุใหเขามีความเจริญในกุศลธรรมข้ึนไปตามลําดับ  ไมมีความเส่ือมเกิดข้ึน
ดวยธรรมที่กระทําเปนท่ีพ่ึง 

ค. อยูรวมในหมูดวยดีในดานความสัมพันธกับผูอื่นท่ีเปนเพ่ือนรวมงาน  รวมกิจการ  
หรือรวมชุมชน  ตลอดจนพ่ีนองรวมครอบครัวเดียวกัน  พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกันท่ีเรียกวา  
สาราณียธรรม  ธรรมอันเปนสาเหตุใหระลึกถึง ๖  ประการ คือ 

สาราณียธรรม  ๖๖๖   ประการ 
๑. เมตตากายกรรม  ทําตอกันดวยเมตตา  คือ  แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพ่ือน

รวมงาน  รวมกิจการ  หรือรวมชุมชน  ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆโดยเต็มใจ  แสดงอาการกิริยา
สุภาพ  เคารพนับถือกัน  ท้ังตอหนาและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม   พูดตอกันดวยเมตตา  คือ  ชวยบอกแจงส่ิงท่ีเปนประโยชนส่ังสอน
หรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดี  กลาววาจาสุภาพท้ังตอหนาและลับหลัง 

๓. เมตตามโนธรรม  คิดตอกันดวยเมตตา  คือต้ังจิตปรารถนาดี  คิดทําส่ิงท่ีเปน
ประโยชนใหแกกัน  มองกันในแงดี  มีหนาตาท่ีย้ิมแยมแจมใสตอกัน 

๔.  สาธารณโภคี   ไดมาแบงกันกินใช  คือ  แบงปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม  แม
เปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วถึงกัน 

๕.  สีลสามฺญตา  ประพฤติใหดีเหมือนเขา  คือ  มีความประพฤติสุจริตดีงาม  รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม  ไมทําตนใหเปนท่ีรังเกียจ  หรือเส่ือมเสียแกหมูคณะ 

๖. ทิฎฐิสามฺญตา   ปรับความเห็นเขากันได  คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน  มีความ
เห็นชอบรวมกัน  ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ  ยึดถืออุดมคติ  หลักแหงความดีงาม  หรือ
จุดมุงหมายอันเดียวกัน 

หลักสาราณียธรรม ๖  ประการน้ีเปนหลักการอยูรวมกัน  อยางความมีเมตตาจิตตอกัน  
ปรารถนาความสุข  ความเจริญแกกันและกัน  เมื่ออยูรวมกันไดเชนน้ี  ก็จะกอใหเกิดเปนความรัก  
ความเคารพ  การสงเคราะหกัน  การไมทะเลาะวิวาทกัน  เปนไปเพ่ือความสมานสามัคคี  เอกภาพ
ในสถาบัน  สังคม  ตลอดถึงประเทศชาติ  ตลอดถึงโลกอันเปนสังคมสวนรวม 

เม่ือเปนเชนน้ี การประกอบธุรกิจใดๆ ก็จะเปนสุข  ถาประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่กลาว
มาแลวน้ันทุกประการ  เปนท้ังคนดีและคนรวย  เปนเศรษฐีได  เศรษฐี  ไมไดแปลวา เปนผูมีทรัพย

                                                 
๖๖ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑ 



๗๖ 

มากอยางเดียว  ยังแปลวา  ผูมีความประเสริฐ  หรือ  ผูประเสริฐท่ีสุด  ดังน้ันถานิยามคําวาเศรษฐี
อยางน้ี  แมไมมีเงินแมแตแดงเดียว  ก็สามารถเปนเศรษฐีได  เพราะวาเปนผูประเสริฐท่ีสุดไดโดยไม
ตองใชเงิน  เศรษฐี  หมายถึงคนใจบุญ  คนมีคุณธรรมท่ีประเสริฐเลิศลํ้า  วาณิช  มหาวาณิช  
หมายถึงคนรวย  พอคา  นายทุน  แตพอคาสามารถเปนเศรษฐีได  น่ันก็คือ  รูจักเปล่ียนทันใหเปน
ธรรม๖๗   ถาพอคาคนไหนไมรูจักเปล่ียนทุนใหเปนธรรมเขาเปนไดแคมหาวาณิช  เปนคนมีเงินมาก
เทาน้ัน  แตไมสามารถเปนมหาเศรษฐีได  แตถาพอคาคนไหนสามารถเปล่ียนทุนใหเปนธรรมได  
รูจักเปล่ียนโลกียทรัพยใหเปนอริยทรัพย  เปล่ียนทรัพยภายนอกใหเปนทรัพยภายในได   มหาวาณิช
คนน้ัน จะสามารถขยับฐานะตัวเองขึ้นมาเปน  มหาเศรษฐีได 

ในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน  ยังมีมหาเศรษฐีอีกคนหน่ึง  ซ่ึงเปนเศรษฐีใจบุญ  รับใช
ใกลชิดพระพุทธองคมาก  แมทานจะลวงลับดับขันธไปนานแลวต้ังแตสมัยพุทธกาลแตทุกวันน้ีช่ือ
ของทานก็ยังเปนอมตะตลอดมา ทานคนน้ันก็คือทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

 
๓.๗   ตัวอยางนักธุรกิจในสมัยพุทธกาล 

ประวัติของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี
ทานอนาถบิณฑิกะ  เปนมหาเศรษฐีชาวกรงุสาวัตถี  มีนามเดิมวา  “สุทัตตะ” เปนช่ือท่ี

มารดาบิดาตั้งให  ทานเปนเศรษฐีท่ีมีทรัพยมาก  ท้ังเปนคนไมตระหน่ีมีจิตใจเมตตากรุณาแบงปน
ส่ิงของใหทานแกคนยากจนไรท่ีพ่ึงอยูปนนิจ  จึงไดรับขนานนามวา  “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” แปลวา 
“ผูมีกอนขาวเพ่ือคนไรท่ีพ่ึง” 

ทานอนาถบิณฑิกะ  ไดรับยกยองจากพระพุทธองคไวใน  เอตทัคคะ  ในฐานะเปน
ทายกผูเลิศในทางถวายทาน  กอนที่ทานอนาถบิณฑิกะ  จะไดรับยกยองเปนเอตทัคคะน้ัน  ทานได
ต้ังความปรารถนาเพื่อไดตําแหนงทายกผูเลิศทางถวายทานมาแลวในอดีต 

ในสมัยพระพุทธเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ  ทานอนาถบิณฑิกะ  ไดเกิดเปนบุตรผู
มีสกุลในกรุงหงสาวดี  คร้ังหน่ึงขณะน่ังฟงพระพุทธเจาปทุมุตระแสดงพระธรรมเทศนา  ไดเห็น
พระองคแตงตั้งอุบาสกคนหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะ  ในฐานะเปนผูเลิศในทางถวายทานแลว  
ปรารถนาเพ่ือใหไดตําแหนงเอตทัคคะในทางเปนผูเลิศดานถวายทานในศาสนาของพระพุทธเจาใน
อนาคต  ไดสรางกุศลกรรมอันย่ิงแลว  ในอดีตกาลท่ีผานมา  ทานอนาถบิณฑิกะไดเวียนวายตายเกิด

                                                 
๖๗ว.วชิรเมธี, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, หนา ๙๘. 



๗๗ 

ในเทวโลกและมนุษยโลกอยู  ๑  แสน กัป  แลวมาเกิดเปนบุตรของสุมนเศรษฐี  ในกรุงสาวัตถี  ใน
กาลแหงพระพุทธเจาพระองคน้ี๖๘ 

ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เปนสามีนองสาวของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห  และเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤหก็เปนสามีนองสาวของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ซ่ึงเปนท้ังสหายและเปนท้ังเพ่ือน
เขย  ตางไปมาหาสูเพ่ือคาขาย  เวลาเศรษฐีชาวกรุงราชคฤหเอาสินคาบรรทุกเกวียน  ๕๐๐  เลมมา
กรุงสาวัตถี  พออีก  ๑ โยชนจะถึงกรุงสาวัตถีก็จะสงขาวถึงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีแจงใหทราบ  
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ก็จะสวนทางไปตอนรับ  มอบของตอนรับให  แลวเชิญขึ้นยายพาหนะคัน
เดียวกันพาเขากรุงสาวัตถี  ถาขายสินคาหมดเร็วก็กลับ  ถาขายไมหมดก็จะฝากไวใหทานอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีชวยขายแลวเดินทางกลับ   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเวลาไปคาขายท่ีกรุงราชคฤหก็ทํา
อยางน้ันเหมือนกัน 

 ไดพบพระพุทธเจาเปนครั้งแรก 
คราวหน่ึง  ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดเอาสินคาบรรทุกเกวียน  ๕๐๐ เลม  เดินทางไป

กรุงราชคฤห  เพ่ือคาขาย  พอดีกับวันท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปถึง  เศรษฐีสหายไดไปนิมนต
พระพุทธเจาพรอมภิกษุสงฆไปฉันภัตตาหารในวันรุงข้ึน  แลวกําลังสั่งคนรับใชใหเตรียมอาหาร
สําหรับถวายพระในวันรุงขึ้น  จึงไมมีเวลามาตอนรับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนเชนเคย   จึงไต
ถามไดความวา  กําลังจัดเตรียมท่ีจะถวายภัตตาหารพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ  ในวันพรุงน้ี  พอ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดฟงดังน้ัน  ก็เกิดความปติเล่ือมใสเปนอยางมาก  จึงกลาวกับสหายเศรษฐีวา  
พระพุทธเขาประทับอยูท่ีไหน  ขาพเจาจะขอไปเฝาเวลาน้ีไดไหม   สหายเศรษฐีจึงตอบวา  พระองค
ประทับอยูท่ีปาสีตะวันเปนปาชาผีดิบ  เวลาน้ีไมใชเวลาท่ีจะเขาเฝา  เอาไววันพรุงน้ีสหายจะไดเขา
เฝาเมื่อถึงเวลา 

เทศนกัณฑแรก 
ในคืนน้ันทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนไมหลับ  ในท่ีสุดทนรอใหถึงรุงเชาไมไหว  จึง

ตัดสินใจมุงไปที่ประทับของพระพุทธองค  เดินทางตั้งแตยังไมสวางดวยความยากลําบาก  แตเม่ือ
ไปถึงพระพุทธองคทรงรออยูแลว และไดทักข้ึนวา มาแลวหรือสุทัตตะ  ทําใหอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ปราบปล้ืมใจมาก  ท่ีพระพุทธองคทรงเรียกชื่อเดิมของทาน  แตเพราะทุกวันทานไดบริจาคทานท้ังส่ี
มุมเมืองในกรุงสาวัตถี  คนจึงเปล่ียนสมญานามใหมเปน  “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”  แปลวาเศรษฐีผู
ยินดีบริจาคกอนขาวแกคนอนาถา”  คือบริจาคเยอะมากจนไดช่ือใหม  ซ่ึงนับวาเปนนักธุรกิจ
ตัวอยางในสมัยพุทธกาลทีเดียว   เมื่อไดพบพระพุทธเจาแลวเขาไดสดับธรรมะ  แลวบรรลุเปน
โสดาบัน  เปล่ียนจากปุถุชนเปนอารยชน  จึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระพุทธองคไปเยือนกรุง     
                                                 

๖๘องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๔๙/๒๖ – ๒๗ 



๗๘ 

สาวัตถี  พระพุทธองคทรงรับนิมนต ดวยรับส่ังวา  คหบดี  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมยินดีใน
สุญญาคาร   ตลอดเสนทางเสด็จดําเนินทานเศรษฐีไดสรางท่ีพักระหวางทางทุกๆ ๑ โยชน  สรางจาก
ราชคฤหไปจนถึงสาวัตถี 

สรางวัดเชตวันถวายสงฆ 
เม่ือทานเศรษฐีกลับมาถึงกรุงสาวัตถี  ก็ไดตระเวนหาท่ีสงบสงัดเพ่ือท่ีจะสรางวัดถวาย

พระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆ  และไดตกลงซ้ือสวนของเจาชายเชตดวยราคา  ๑๘ โกฎิ  เพราะ
เจาชายเชตใหทานเศรษฐีนําเงินมาปูใหเต็มพ้ืนท่ีจึงจะยินดีขาย  ทานเศรษฐีก็นําเงินมาเทจนเต็มพ้ืนท่ี  
คงเหลือเพียง ๑  ตารางเทาน้ัน  เจาชายเชตจึงตกลงขายให แลวบอกวาขอมีสวนในคร้ังน้ีดวยการให
ใชช่ือวัดแหงน้ีวา  เชตวัน  แปลวา  วัดสวนปาของเจาเชต  และไดจัดสรางเสนาสนะท่ีพักอาศัย
สําหรับพระพุทธเจาและพระภิกษุสงฆอีก  ๑๘ โกฏิ  เม่ือสรางเสร็จแลวไดสงคนไปการบทูลแจง
ขาวใหพระพุทธเจาทรงทราบ  เพ่ือจะไดเสด็จกรุงสาวัตถี   ทานเศรษฐีไดจัดการฉลองวิหารอยาง
ย่ิงใหญ และไดกราบทูลถามวา  จะปฏิบัติกับพระวิหารน้ีอยางไร   พระพุทธเจารับสงใหถวายอุทิศ
แกภิกษุสงฆท่ีอยูในทิศท้ัง ๔  ท้ังท่ีมาแลวและยังมิไดมา  หลังจากท่ีทานเศรษฐีสรางวัดถวายพระ
พุทธองคแลว   จากน้ันเปนตนมาช่ือของทานก็เปนช่ือท่ีคูเคียงกับพระพุทธองคมาตลอด  บทสวด
มนตแทบทุกบทจะมีชื่อทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีปรากฎดวยเสมอ  เพราะพระพุทธองคทรงแสดง
ธรรมเทศนาท่ีวัดเชตวันมากท่ีสุด   ช่ือน้ีไมมีวันลืม 

จะเห็นไดวา  ระหวางมหาวาณิช  พอคาใหญ  คนมีเงินมาก  กับมหาเศรษฐีตางกัน
อยางไร  เม่ือไรก็ตามท่ีพอคาใหญรูจัก  เปล่ียนเงินเปนบุญ  เปล่ียนทุนเปนธรรม๖๙  เขาจะขยับฐานะ
จากมหาวาณิช เปนมหาเศรษฐี  ซ่ึงแปลวาผูประเสริฐท่ีสุด  อนาถบิณฑิกเศรษฐีทําตัวอยางใหเราดู
คือเปล่ียนโลกียทรัพยเปนอริยทรัพย  พอรางกายแตกดับชื่อก็ยังอยูเปนนิรันด์ิตลอดไป 

วัดท่ีพระพุทธเจาประทับนานท่ีสุด 
พระพุทธองคประทับอยูท่ีวัดเชตวันมหาวิหาร  เปนเวลายาวนานกวาสถานที่อื่น ถึง  

๑๙  พรรษา ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไปวัดมิไดขาด  วันละ  ๒ ครั้งบาง  ๓  คร้ังบาง คือทานจะไป
สถานท่ีอุปฏฐากพระพุทธเจา วันละ ๓  คร้ัง  เชา  กลางวัน  เย็น  นอกจากน้ันก็ไปสถานท่ีบํารุง
พระภิกษุสงฆแหงอ่ืนๆดวย๗๐  เวลาทานไปวัด  ก็ไมเคยไปมือเปลา  ดวยเกรงวาพระภิกษุ  สามเณร
จะมองวา  ถืออะไรมาถวาย  ถาไปเวลากอนพระภิกษุสงฆฉันภัตตาหาร  ก็จะถือภัตตาหารไป  ถาไป
เวลาหลังพระภิกษุสงฆฉันภัตตาหารแลว  ก็จะถือเภสัช ๕   นํ้าปาณะ  ๘  อยางไป   นอกจากทานจะ

                                                 
๖๙ว.วชิรเมธี, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, หนา ๑๑๙. 
๗๐เรื่องเดียวกัน หนา  ๑๒๐ 



๗๙ 

ไปวัดเชตวันนําภัตตาหารและเภสัช  นํ้าอัฏบาลไปถวายแลว  ท่ีบานของทานก็จะปูอาสนะไวประจํา
สําหรับพระภิกษุวันละ  ๒,๐๐๐  รูป พระภิกษุรูปใด ตองการอาหารชนิดใดก็ไดดังใจปรารถนา 

สอนลูกใหรวย 
มหาเศรษฐีทานน้ีเปล่ียนเงินเปนบุญ  เปล่ียนทุนเปนธรรม แลวยังไมพอ  ยังเปน

ตนแบบสอนลูกใหรวย  รวยในที่น้ีคือรวยศีล  รวยทาน  ไมเหมือนเศรษฐีสมัยน้ีเขาสอนใหลูกเขา
รวยเงิน  คืออยากไดเงินมากท่ีสุด  แตไมตองถามวาเอาเงินมาจากไหน  ชอบธรรมหรือไมน่ีคือสอน
ลูกใหรวยในปจจุบัน  คือมุงไปท่ีผลเลิศ  แตไมคํานึงถึงวิธีการวาชอบธรรมหรือไม  ผลก็คือมี
ความสําเร็จในแงธุรกิจแตลมเหลวในเชิงจริยธรรม   แตทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไมเปนอยางน้ัน วัน
หน่ึงทานมาน่ังคิดวาทานสรางวัด  ถวายทาน  ฟงธรรม ตัวทานเองก็ไดด่ืมรสอมตธรรม  บุตรภรรยา
สวนมากก็เปนอารยบุคคล คงเหลืออยูแตบุตรชายคนสุดทองอยูคนเดียวท่ีไมยอมเขาวัด  ทานเศรษฐี
จึงคิดอุบายข้ึนมา  โดยคิดเปล่ียนเงินเปนบุญ  คือจางลูกชายใหไปฟงธรรมของพระพุทธเจา  แลว
กลับมารับเงิน ลูกชายเศรษฐีก็ไปตอนเย็นกลับมารับเงิน   และทานเศรษฐีเพ่ิมเงินใหอีกถาฟงธรรม
มาแลวสามารถเขาใจและนํามาถายทอดใหทานฟงได   คราวน้ีลูกชายเศรษฐีตั้งใจฟงธรรมะกวาทุก
ครั้งเพราะอยากไดเงิน  พอตั้งใจฟงก็เขาใจ ไดดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเปนโสดาบันบุคคล  พอ
กลับมาบานไมรับเงินจากทานเศรษฐีอีกแลว  เพราะส่ิงท่ีลูกชายเศรษฐีไดรับมีคามากกวาเงินเพราะ
มันเปนอริยทรัพย  ทรัพยอันประเสริฐกวาทรัพยใดๆท้ังส้ิน 

วันน้ันทานเศรษฐีมีความสุขท่ีสุดในโลก  บริจาคเงินนับแสนนับลาน  ยังไมมีความสุข
เทากับไดเห็นลูกชายของตัวเองเขาสูเสนทางธรรม  น่ีคือสุดยอดของพอท่ีสอนลูกใหรวย  ท่ีรูจัก
เปล่ียนเงินเปนบุญ  เปล่ียนทุนเปนธรรม  และในวันท่ีทานเศรษฐีไดคนพบวาลูกชายของตัวเองได
คนพบส่ิงท่ีสูงกวาเงิน คือมรรคผลนิพพาน วันน้ันเปนวันท่ีเศรษฐีมีความสุขท่ีสุด 

จากการศึกษา หลักธรรมท่ีไดกลาวมาแลว  ผูวิจัยพบวา  พระพุทธศาสนาไดสอน
หลักธรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจไวทุกแงทุกมุม  ทําใหเห็นวาเรื่องของธุรกิจเปนหลักธรรมท่ีเปนองค
รวมระหวางความสัมพันธของมนุษย  สังคม  และธรรมชาติ  ท่ีมีการประสานและเก้ือกูลกันในการ
ดํารงชีวิต เปนระบบนิเวศ  หมายถึงระบบชีวิตท้ังหมดท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  การดําเนินชีวิตซ่ึง
มีเรื่องเก่ียวกับเศรษฐศาสตรเขามาเก่ียวของอยางมาก  ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามอง
พฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษยวาจะตองเปนไปในทางท่ีไมเบียดเบียนตน  คือไมทําใหเสีย
คุณภาพชีวิตของตนเอง  แตใหเปนไปในทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิต  เสริมคุณภาพชีวิตน้ัน น่ีเปนการ
ไมเบียดเบียนตน  เบียดเบียนผูอื่น  คือไมกอความเดือดรอนแกสังคมและไมทําใหเสียคุณภาพของ
ระบบธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ดังน้ันชีวิตทางเศรษฐกิจจึงไมแยกออกจากศาสนา  ถามนุษยมีการ



๘๐ 

ประกอบธุรกิจอยางถูกตอง ก็สามารถเขาถึงเปาหมายในพุทธศาสนาได  จะทําใหมีชีวิตอยูอยางเปน
สุขและประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไมกอทุกขปญหาใหแกตนเองและผูอื่น 

ตอไปจะกลาวถึงการประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงทางบริษัท 
แฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด ไดนํามาใช แลวเกิดประโยชนหลายประการดังจะไดกลาวถึงตอไป 



บทท่ี ๔ 

การประยุกตพุทธจริยธรรมไปใชในการประกอบธุรกิจ 

ของ  บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด 

พระพุทธศาสนา  มีหลักจริยธรรมท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตอยูหลายขอหลายลักษณะ  

ซ่ึงแลวแตวาบุคคลใดจะนําไปปรับใชในลักษณะใด ในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยไดไปศึกษาเก่ียวกับ

ผูบริหารและพนักงานท่ีอยูใน บริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด  วาสวนใหญแลวนับถือศาสนา

พุทธ ดังน้ันการดําเนินชีวิตในแตละวัน  ยอมมีวิธีคิด  วิธีทํางานเหมือนชาวพุทธในท่ีอื่นๆ  คือนิยม

นําเอาหลักพุทธจริยธรรม  มาปรับใชใหเหมาะสมท้ังแกตนเองและท่ีทํางาน  ก็เพราะวาคนหมูมาก  

ถาขาดหลักธรรมท่ีอยูรวมกันแลว  ยอมจะเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย เชน  ความขัดแยงซ่ึงกัน

และกัน  ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม  การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม  เปน

ตน  ลวนเปนเรื่องนาหวงมากในปจจุบัน  แตปญหาท่ีใกลตัวและรุนแรงมากที่สุดในชีวิตประจําวันก็

คือ  ปญหาเศรษฐกิจ  ก็เพราะวาถาบุคคลมีเศรษฐกิจดี  มีเงินทองใชสอย  ไมเปนหน้ี  ไมเลนการ

พนัน  มีอาชีพการงานทําเปนประจําท่ีสมํ่าเสมอท่ีเปนอาชีพสุจริต มีหลักธรรมประจําใจแลว  ยอม

ทําประโยชนท้ังใหกับตนเอง  และสังคมโดยรวม 

ในบทน้ีผูวิจัยจะนําเสนอการประยุกตพุทธจริยธรรมไปใชในการประกอบธุรกิจ  ของ 

บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด  ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจการคาปลีกท่ีอยูในรูปแบบ

หางสรรพสินคา   ไปตามลําดับ  กอนอื่นจะไดนําเสนอจริยธรรม  ความเปนมาและการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเปนเบ้ืองตนกอน  

 

๔.๑  ความเปนมาของ บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด 

กอนท่ีจะมาเปน บริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด น้ันเร่ิมมาจากครอบครัวคนไทย

เช้ือสายจีนท่ีทําการประกอบการคาเล็กๆ ขายเส่ือผา  เครื่องบวช  และของชําอยูบนแพ  ซ่ึงฝงตรง

ขามเปนสถานีรถไฟ  ปากนํ้าโพ    ตอมาไดยายมาต้ังรานโควใจเซง  ขายผาอยูท่ีตลาดปากนํ้าโพ  ใน

ตรอกทงเฮง  (ซอยอินทโรดม ปจจุบัน)  อยูไดประมาณ  ๒ ป เกิดเพลิงไหมตลาดคร้ังใหญ  เสียหาย

อยางหนัก    จึงไดมาเซงตึกทํารานใหม  ท่ีถนนโกสีย  ในป พ.ศ. ๒๔๙๘  ไดเปดรานเสริมแสง 



๘๒ 
 
(หจก. เสริมแสง นครสวรรค) ติดกับรานขายผาเดิม  เพ่ือขายเคร่ืองใชไฟฟาและสินคาเบ็ดเตล็ด ใน

สวนของเคร่ืองใชไฟฟา   ขายสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา   พวกสายไฟ   ปล๊ักไฟ   และ

เคร่ืองใชไฟฟาท่ีเปนท่ีตองการ  เชน  พัดลม ตูเย็น  เปนตน  โดยเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองใชไฟฟา

มิตซูบิชิ และโตชิบา  ดวยความขยันหม่ันเพียร  ประกอบกับลูทางท่ีประจวบเหมาะ  กิจการจึง

ดําเนินไปไดดวยดี  จนมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น  โดยจัดเปนหองโชวและศูนยบริการท่ีทันสมัย  ของ

เครื่องใชไฟฟาท้ังหมดท่ีเปนตัวแทนจําหนาย    ในสวนของสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องสําอางได

จําหนายสินคาของบริษัทใหญหลายบริษัทฯ    เชน    แองโกลไทย,   บอรเนียว,   ดีทแฮลม, ลีเวอร

บราเธอร  และยังเปนตัวแทนจําหนายสินคาของสหพัฒนพิบูล  ซ่ึงชวงน้ันเปนยุคแรกของการนํา

เครื่องสําอางเพ๊ียซ และ แม็กซแฟคเตอร เขาสูตลาด  โดยมีพนักงานขาย (BA) จากกรุงเทพฯ  มา

ประจํารานเปนแหงแรกในนครสวรรค     ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี      จึงไดขยายกิจการ 

จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด และขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก ๑ คูหา แทนรานขายผาโควไจเซง ท่ียายไป

อยูบนถนนสวรรควิถี  

หางเสริมแสงจึงเปนเสมือนตัวแทนของชีวิตสมัยใหม  ความทันสมัยและสินคาระดับ

คุณภาพ ความสําเร็จเปนผลมาจากมุมมองทางการตลาดท่ีทันสมัยและทําการคาอยางสุจริต  ซ่ือสัตย  

ยุติธรรม ซ่ึงนับเปนส่ิงท่ีไดสะสมมากกวา  ๔๐ ป  และเปนรากฐานสําคัญของความเช่ือถือทางการ

คามาจนถึงทุกวันน้ี๑   เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗  จัดตั้งบริษัทเคร่ืองใชไฟฟาอีกแหงท่ีถนนสวรรค

วิถี  ขื่อ  บริษัทเสริมแสง  เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด  เพ่ือเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ  และ

เครื่องใชไฟฟา  ย่ีหอเนชั่นแนล  โดยเนนท่ีโชวรูมท่ีทันสมัย  และการบริการท่ีมีคุฯภาพสูง   ดวย

เวลาเพียง  ๒ ป จากโชวรูมซ่ึงเปนหองแถว ๒ ชั้น  มีพ้ืนท่ีขาย  ๒๘๐  ตารางเมตร ก็ขยายเปนอาคาร  

๔ ช้ัน  มีพ้ืนท่ีขาย ๑,๒๐๐  ตารางเมตร รวมสินคาเคร่ืองใชไฟฟามากรุน  มากประเภทท่ีสุด  พรอม

ท้ังมีแผนกบริการซอมบํารุง  โดยเฉพาะบริการดานเครื่องปรับอากาศซ่ึงมีความเช่ียวชาญเปนอยางดี  

เสริมแสงโชวรูมแหงน้ี  จึงถือไดวาเปนหางสรรพสินคาเครื่องใชไฟฟาแหงแรกในภูมิภาค  และเปน

บริษัทฯ  ท่ีมีการจัดการอยางทันสมัย  จนไดรับรางวัลแผนการตลาดดีเดนจากคณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป พ.ศ. ๒๕๒๙๒       

                                                            
๑เยี่ยม คุณาวงศ,  เสนทางชีวิต , (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรปริ๊นจํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๘๖. 
๒ เรื่องเดียวกัน  หนา ๘๗. 



๘๓ 
 

สะสมความสําเ ร็จสู  แฟรี่แลนดสรรพสินคา   ตอมาเ ม่ือป  ๒๕๓๐  ก็ได มีการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญของการคาในตระกูลคุณาวงศเมื่อบุตรชายคนโต  คือนายสันติ  คุณาวงศ  ได

ทําการรวบรวมทุนจากญาติมิตรกอตั้งบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาขึ้น   แฟร่ีแลนดสรรพสินคาเปน

การขยายตัวหรือพัฒนาการคาจากประสบการณด้ังเดิม  ใหเติบโตรับใชผูบริโภคชาวนครสวรรค  

และจังหวัดใกลเคียงไดอยางเต็มท่ีย่ิงขึ้น  ท่ีสําคัญเปนการเพ่ิมการหมุนเวียนทางดานเศรษฐกิจของ

ทองถ่ินนครสวรรค  ใหเปนท่ีรูจักมีศักด์ิศรี  และเจริญกาวหนา  อีกท้ังยังชวยเพ่ิมอาชีพใหแกชาว

นครสวรรคอีกดวย   ปจจุบัน  แฟรี่แลนดสรรพสินคาเติบโตไปดวยดีเพราะความมุงม่ัน  พยายาม

ของทายาทการคาทุกคนในครอบครัวคุณาวงศ  ท่ีมีมุมมองทางการคาอันทันสมัย  ตลอดจนเขาใจใน

ความตองการของผูบริโภคทองถ่ินเปนอยางดี   ถึงแมจะเผชิญกับอุปสรรคนานับประการ  ทั้งดาน

การเงิน  การบริหาร  บุคลากร  แตก็ฝาฟนจนกาวหนาไปไดดวยดี 

บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด  จดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  

๒๕๓๐   โดยกลุมนักธุรกิจชาวนครสวรรค  มีกลุมแกนนําคือกลุมธุรกิจเสริมแสง  กอตั้งในท่ีดินเชา

เน้ือท่ีประมาณ  ๕  ไร  เลขที่  ๑๖๒/๑๐  ถ. สวรรควิถี   อ.เมืองฯ จ.นครสวรรคกอสรางอาคารใน

เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๓๐  และเปดดําเนินกิจการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  

๒๕๓๐  พ้ืนท่ีเม่ือเร่ิมดําเนินกิจการมีเพียง ๖,๐๐๐  ตารางเมตรเทาน้ัน   ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๔   

ไดกอสรางขยายพ้ืนท่ีอีก  ๒๔,๐๐๐  ตารางเมตร  เปนแฟรี่แลนดพลาซาและเปดดําเนินกิจการเม่ือ

วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๕   ในป พ.ศ. ๒๕๔๔  มีการกอสรางเพ่ิมเติมดานถนนสวรรควิถีอีก

ครั้ง  เปนอาคาร  ๒ ชั้น  ใชช่ือวาแฟร่ีคอนเวนชั่น  มีพ้ืนท่ี ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตรปจจุบัน  แฟรี่แลนด 

มีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้น  ๓๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ใชงบการลงทุนตั้งแตตนเปนเงินประมาณ ๔๐๐  ลาน

บาท  พ้ืนท่ีท้ังหมดประกอบดวย๓ 

-  แฟรี่แลนดสรรพสินคา  พ้ืนท่ี   ๑๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคา 

-  แฟรี่แลนดพลาซา  พ้ืนท่ี ๑๗,๐๐๐  ตารางเมตร  ดําเนินธุรกิจ   Shopping  Mall 

-  แฟรี่คอนเวนช่ัน  พ้ืนท่ี  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ดําเนินธุรกิจ  Inter  Food 

-  แฟรี่เธียเตอร  พ้ืนท่ี  ๓๕๐  ท่ีน่ัง 

-  แฟรี่ปารคก้ิง   พ้ืนท่ีจอดรถ   ๔๕๐  คัน 
                                                            

๓ บริษัทแฟร่ีแลนด, คูมือการบริหาร, นครสวรรค : อินทนนทการพิมพ , พ.ศ.  ๒๕๔๖, หนา ๓ 



๘๔ 
 

บริษัทฯ  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO  9002  เมื่อวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม 

๒๕๔๔ 

       

๔.๒  การประกอบธุรกิจของบริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด 

บริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด   เปนการประกอบธุรกิจแบบการคาปลีก  มีสินคา

สําหรับอุปโภค  บริโภค  ใหประชาชนไปจับจายใชสอย   โดยแบง พ้ืนท่ีออกเปน   ๕  ช้ัน  

ประกอบดวย   

ชั้นท่ี ๑  เปนสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง  ชุดชั้นในสตรี มีเส้ือผาสุภาพบุรุษเปน

บางสวน   และสวนของเทศโกโลตัสซ่ึงเปนซุปเปอรมารเก็ต 

ชั้นท่ี  ๒  เปนสินคาประเภทของเด็กและเด็กออน    รองเทา  กระเปา ของสุภาพสตรี  

ชั้นท่ี  ๓  เปนสินคาประเภทเคร่ืองเขียน  และเส้ือผาสุภาพสตรี  เส้ือผาสุภาพบุรุษ 

ชั้นท่ี ๔  เปนศูนยอาหาร   Play land สําหรับเด็กเลน  และชั้น ๔ พลาซาเปนการ

จําหนายเครื่องใชไฟฟาของบริษัทเสริมแสง (๑๙๙๑) จํากัด 

ชั้นท่ี ๕  เปนในสวนของสํานักงาน  และชั้น ๕  พลาซา  เปนสวนของแฟรี่แฟชั่น

ฮอลล  

รานขายเส้ือผาท่ีเปดใหเชาพ้ืนท่ีขาย    

         

ปรัชญาของการบริหาร 

       ริเริ่ม  ความเปนเลิศ 

       สรางสรรค  ความเปนธรรม 

       สงเสริม  คุณคาของคน 

       สนับสนุน  ความรับผิดชอบตอสังคม 

       

  



๘๕ 
 

จรรยาบรรณของพนักงานแฟร่ีแลนด 

บริษัท แฟร่ีแลนดไดนําเอาจริยธรรมไปใชในเรื่องการทํางานโดยวางจรรยาบรรณให

คนในบริษัทตองทําตามน้ัน  และใหทองเปนประจําทุกเชา  เพ่ือการประพฤติตามดังตอไปน้ี 

๑) จงรักภักดีตอสถาบันแฟรี่แลนด  ประหน่ึงครอบครัวตนเอง 

๒) ซื่อสัตย  สุจริต  ตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  และตอสถาบันแฟรี่แลนด 

๓) ตรงตอเวลาท้ังในการทํางานและสวนตัว 

๔) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ  และวินัยของแฟร่ีแลนดอยางเครงครัด 

๕) สามัคคี  กลมเกลียว  ในหมูพ่ีนองแฟรี่แลนดดวยกัน ประหน่ึงสมาชิกในครอบครัว

เดียวกัน 

๖) ปฏิบัติตอลูกคา  ประดุจลูกคาคือพระเจาของตน 

๗) เคารพนับถือ  เช่ือฟงในผูบังคับบัญชา  และ ผูอาวุโสกวาในแฟร่ีแลนดเสมอ 

๘) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยัน  อดทน  และจริงจังเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทํางาน 

๙) ไมนําความลับของสถาบันไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

๑๐)  ชวยกันพัฒนาสถาบันแฟรี่แลนดใหเจริญรุงเรื่อง  และม่ันคงสืบไป 

จรรยาบรรณของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคา  เปรียบเสมือนจริยธรรมท่ีควรประพฤติ  

ปฏิบัติ  เพราะเมื่อปฏิบัติแลวนําความสุข  ความเจริญมาให  เปนการประพฤติท่ีเปนคุณธรรม  

จริยธรรม  ซ่ึงทางบริษัทฯ เห็นวาไมเฉพาะแตพนักงานท่ีอยูท่ีน่ีปฏิบัติไดเทาน้ัน  แตจรรยาบรรณน้ี

สามารถใชไดกับทุกคนทุกบริษัท ท่ีคน คนน้ันไปอยูเพราะเปนการประพฤติตามหลักจริยธรรม

น่ันเอง 

    

 

 

 

 

        



๘๖ 
 

 จรรยาบรรณของบริษัทแฟรี่แลนดเทียบกับจริยธรรมไดดังตอไปน้ี 

ถาบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด  เปรียบเสมือนองครวมของจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ  ๑๐ ขอน้ัน เปนจริยธรรมแตละขอท่ีนํามาใช  ก็จะเปรียบไดดังน้ี   

  

 

       

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริยธรรม 

๑.จงรักภักดี 

๒.ซื่อสัตย 

๑๐.มีความคิด

สรางสรรค 

๙.มีจรรยาบรรณ 

๘.ขยัน,อดทน 

๓. ซื่อตรง 

๔.มีระเบียบวินัย 

๗. ออนนอมถอม

ตน 
๖.กตัญู 

๕. สามัคคี 



๘๗ 
 

นโยบาย  บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด 

เพ่ือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มี

มาตรฐาน  และพัฒนากาวหนาตลอดเวลา  บริษัทฯ  จึงไดกําหนดนโยบายการบริหาร  เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับปตอไป  ดังตอไปน้ี 

๑)  ตองมีสินคาดี   มีคุณภาพ   ราคายุติธรรม  ท่ีพรอมตอบสนองความตองการ ของ

ลูกคาอยูตลอดเวลา 

๒) ใหความสุขและการบริการลูกคาอยางดีท่ีสุด  ดวยมาตรฐานเดียวกันอยางมืออาชีพ              

สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  และประทับใจ 

๓) เพ่ิมคุณคาใหแกลูกคา  ดวยการเพ่ิมคุณภาพของสินคา  และใหการบริการอยาง            

ตอเน่ืองตามความตองการของลูกคา 

๔) ใหความเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 

๕) ใหความรวมมือกับทองถ่ิน  และสังคมสวนรวม 

๖) ใหความสุข    สรางความม่ันคงกับอนาคต  และคุณภาพชีวิตของพนักงานใหดีขึ้น 

๗) อบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ  อยางตอเน่ือง  ทางดานจิตใจ  และทางดานโลก           

อาชีพอันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรและพัฒนาตนเอง 

๘) สงเสริมการทํางานเปนทีม เสริมสรางขวัญ  กําลังใจ และยกระดับความสามารถ                       

ของพนักงาน 

๙) นําหลักกิจกรรม  ๕ ส.   ใชเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานเปนประจําทุกวัน  เพ่ือเพ่ิม          

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

๑๐)  พัฒนาเพ่ิมคุณภาพและบริการของบริษัทฯ ดวยระบบคุณภาพ  ISO 9002 

 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

๔.๓   จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด 
การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมมีองคประกอบหรือเกณฑช้ีวัดอยางไรเปนประเด็น

ท่ีตองสรางใหชัดเจนและเปนหลักสากลใหเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป ผูบริหารกับจริยธรรมทางธุรกิจ
เปนเรื่องของการเตือนสติในการประกอบอาชีพของตนวา ส่ิงใดพึงกระทําส่ิงใดพึงละเวน๔ แม
ขอกําหนดทางจริยธรรมจะเปนปกติวิสัยท่ีองคการท่ัวไปตองสราง  

ความตื่นตัวในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจของประเทศไทยเปนไปคอนขางชา จนเมื่อเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ธุรกิจตางลมเปนจํานวนมากซ่ึงสวนหน่ึง
เปนเพราะการบริหารงานท่ีขาดจริยธรรมและความโปรงใส จากน้ันจึงไดมีการรณรงคในเร่ือง
ดังกลาวอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีไมเพียงเพราะตองการกลไกท่ีจะปองกันธุรกิจหรือองคการท่ีปราศจาก
ความรับผิดชอบตอกลุมผูเก่ียวของและสาธารณชน แตยังเปนการจัดระบบการบริหารเพ่ือให
สอดคลองกับเงื่อนไขของการประกอบการที่ดีของประเทศทางตะวันตกท่ีประเทศไทยจะตองเขาไป
เก่ียวของดวยตามกระแสของโลกาภิวัตน  

องคการธุรกิจในยุคใหมตองบริหารงานโดยคํานึงถึงจริยธรรม รับผิดชอบตอผูบริโภค
ดวยการผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ รับผิดชอบตอพนักงานดวยการปฏิบัติตอพนักงานอยาง
เปนธรรม และรับผิดชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม นอกจากนั้นยังตองดําเนินกิจการดวยความ
โปรงใสพรอมจะใหสาธารณชนตรวจสอบเสมอ  

จริยธรรมเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินงานทุกดานขององคการ การทํางานภายใต
ระบบทุนนิยมและกระแสเศรษฐกิจใหมถาไมคํานึงถึงเร่ืองจริยธรรมจะสรางผลกระทบในทางลบ
ไดอยางรุนแรงและกวางขวางมากกวายุคใด ๆ     

หางสรรพสินคา  (Department store)  หมายถึง  รานคาเฉพาะอยางหลายๆราน  ท่ี
รวมกันอยูเปนรานเดียวกัน  เปนรานท่ีมีขนาดใหญ  รานสรรพสินคามักจะแบงออกเปนแผนก ๆ 
ตามประเภทของสินคา  เชน  แผนกเครื่องสําอาง  แผนกเครื่องใชไฟฟา  แผนกอาหาร  แผนกเส้ือผา 
แผนกของเลนเด็ก  แผนกเครื่องเขียน ฯลฯ  เปนตน  ธุรกิจคาปลีกประเภทรานสรรพสินคานับวา
ไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทย  เพราะมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหหลายๆอยาง  เชน  
สถานท่ีจอดรถยนต  การจับจายซ้ือของท่ีอยูในสถานท่ีปรับอากาศ  มีลิฟท  บันไดเล่ือน  การมี
สินคาไวบริการหลายชนิด   เมื่อลูกคาเขามาซ้ือครั้งเดียวสามารถเลือกซ้ือของไดหลายชนิด เปนการ
ประหยัดเวลา    

                                                            
๔ กิตติภูมิ  มีประดิษฐ, การพัฒนาคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลตอความประพฤติของมนุษยในสังคม, 

วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๕๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนา ๑๕๔)  
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หางสรรพสินคา  นอกจากจะเปนสถานที่สําหรับจับจายใชสอยซ้ือหาสินคาเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกชีวิตประจําวันของแตละคนแลว   ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ  การใหบริการลูกคาอยาง
จริงใจ  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีถือวาจําเปนท่ีจะตองทํา  เพราะเหตุท่ีวาน้ันเปนการทําตามหนาท่ี  ในเม่ือเราทํา
ตามหนาท่ีอยางดีแลวผลท่ีตามมาก็คือความสุขกับการทํางานและเพ่ือนรวมงานพรอมท้ังท่ีทํางาน
ของเรา   ดัง น้ัน  ทางบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด   มีความเห็นวา  การทํางานใน
หางสรรพสินคาจะทํางานแทบทุกวัน คือแทบจะไมมีวันหยุด  ทําใหขาดอะไรไปบางอยางซ่ึงคน
ไทยก็นับถือกันดีอยูแลวน่ันก็คือ  ศาสนา  คือการท่ีจะใหพนักงานของหางรูสึกเหมือนกับวาตัวเอง
ไมไดอยูไกลธรรมหรือไกลจากวัด  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการนําธรรมะเขามาเปนกิจกรรมสวนหน่ึง
ของหาง   และไดประยุกตใชพุทธจริยธรรมดังน้ี๕ 

ไหวพระสวดมนต  แผเมตตากันทุกเชา  มีการบรรยายธรรมทุกเดือน  ทําบุญตักบาตร
กันในวันสําคัญ  ซ่ึงเปนความคิดริเร่ิมของผูบริหารท่ีมีใจฝกใฝและปฏิบัติตามหลักธรรมอยาง
เครงครัด  จึงทําใหเกิดการปฏิบัติตอเน่ืองกันมาเปนเวลา  ๒๐  กวาปแลว จนกระท่ังถึงปจจุบัน  ส่ิง
สําคัญคืออยากเห็นชาวพุทธไดใกลชิดพระพุทธศาสนามากข้ึน   เพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูนกุศลธรรม  หรือ
ขจัดอกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นในจิตของพนักงานขณะทํางาน  ดังน้ันการนําเอาพุทธจริยธรรมมา
ประยุกตใชในการบริหารและการทํางาน    จึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับชาวพุทธท่ีควรเอาเปนแบบอยาง  
โดยมีหางสรรพสินคาแฟรี่แลนดเปนตนแบบในการนําเอาพุทธจริยธรรมมาใชในการประกอบ
ธุรกิจ      

ธุรกิจในมุมมองของบริษัทแฟรี่แลนด 
หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด เริ่มมาจากธุรกิจของครอบครัว  ชวงท่ีจะเปดกิจการแรกๆ

น้ันมีอุปสรรคมาก จากบทสัมภาษณกรรมการผูจัดการบริษัทแฟร่ีแลนด  ตอนหน่ึงวา กงของทาน
ไมเห็นดวย  แตดวยความต้ังใจจริงท่ีจะทําใหได  วันหน่ึงทานจึงพูดกับกงของทานวา  ทานจะทํา
การคาอยางท่ีกงบอกทุกประการ  ซ่ือสัตยสุจริต  ตั้งใจทํางาน  การพนันไมเลน  เวลาน้ีจะมาทํา
หางสรรพสินคา  คนเขาเชื่อกงเชื่อปา  เช่ือในส่ิงท่ีเราทํามาตลอด  เขาเลยใหสินคามาขาย 
ขณะเดียวกันแบงกก็สนับสนุนใหเงินมาลงทุนเหมือนกัน๖ หางแฟร่ีแลนดจึงถือกําเนิดข้ึนมาทันทีท่ี
กงพยักหนาตอบรับหลานชายท่ีชื่อ สันติ  คุณาวงศ 

                                                            
๕ สัมภาษณ  นายสันติ  คุณาวงศ, กรรมการผูจัดการ บริษัทแฟร่ีแลนด สรรพสินคาจํากัด, วันท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
๖ บทสัมภาษณ  สันติ  คุณาวงศ, เราจะฝาขามไป  เดิมพันแฟรี่แลนด, โลกธุรกิจ  รายสัปดาห ปที่ ๔  

ฉบับที่ ๑๗๙ ,  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๓๙. หนา ๑๐. 
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จะเห็นไดวา หางแฟร่ีแลนดน้ันถือกําเนิดมาจากความตั้งใจจริงท่ีจะทํางาน ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต  ซ่ึงไมไดหวังแตกําไรอยางเดียว  หากแตยังมุงตอบสนองส่ิงดีๆใหกับชาวนครสวรรค
และจังหวัดใกลเคียง   โดยมองไปท่ีเสนอจุดขายตรงท่ีเปนความภูมิใจ ในความเปนหางของคน
ทองถ่ินเดียวกับลูกคา  โดยแบงลูกคาออกเปน ๔  กลุม   กลุมท่ี ๑  ใชสโมสรแฟร่ีคิดสอบรมเด็กให
เด็กไดในส่ิงท่ีเขาไมเคยมีในโรงเรียน  กลุมท่ี ๒  ใหวัยรุน  ก็คือใหเขาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 
เร่ิมทํา  สมารทแอโรแมน  ประกวด  มีการอบรมการแตงตัว  การสมัครงาน   กลุมท่ี ๓  กลุมพอแม  
พอโตออกจากชวงวัยรุนมา  กอนท่ีจะแตงงาน มีการจัดตั้งโรงเรียนพอแมรวมกับสาธารณสุข  ท่ีน่ี
จัดอบรมกอนแตงงาน   และอันดับท่ี ๔  กลุมครอบครัว  จัดต้ังชมรมรักษธรรม  มีการบรรยายธรรม
เดือนละครั้ง  จัดเปนประจํา  กิจกรรมจะกระจายไปในทุกกลุม  ทําใหมีคอนเซ็ปตท่ีวา  แฟร่ีแลนด
เปนเพ่ือนที่ใกลชิดของคุณ   เพราะเราคือเพ่ือนที่ดีของเขา๗ 

บริษัทแฟรี่แลนดจะเนนการใหบริการลูกคาจากใจ   มีความซ่ือสัตยสุจริตตอลูกคา  
ผูบริหารจะมีนโยบายใหพนักงานไดรูจักธรรมะ  โดยท่ีถาเปนพนักงานใหมก็จะมีการอบรมธรรมะ
หาเชาคือจะมีวิทยากรมานําสวดมนตไหวพระและทําสมาธิท่ีถูกตองใหกับพนักงานท่ีเขามาใหม
ตอเน่ืองกันหาวัน  และหลังจากน้ันเมื่อทํางานครบสามเดือนท่ีอยูในชวงทดลองงานจะมีการสงไป
ปฏิบัติธรรมเจ็ดถึงสิบวัน     ท่ีสวนธรรมหาดเสลาซ่ึงเปนสถานปฏิบัติธรรมของ บริษัทแฟร่ีแลนด  
อันเปนสถานที่ท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของผูบริหารระดับสูงท่ีใชท่ีดินสวนตัวมาสรางสถานปฏิบัติ
ธรรมและนิมนตพระอาจารยท่ีเปนสายปฏิบัติมาผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันสอนธรรมะสอน
กรรมฐานให   นอกจากน้ีก็ยังเปดใหบุคคลภายนอกท่ีมีความประสงคจะเขาปฏิบัติก็สามารถเขา
ปฏิบัติไดโดยไมมีคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  ท้ังยังมีกิจกรรมฟงธรรมทุกเดือนของพนักงานโดยจัดเปน
ประจําทุกเดือนชวงเชาจะเปนของพนักงานบริษัทชวงเย็นจะเปนของบุคคลทั่วไป   กิจกรรม  ๕ ส. 
ในขอท่ี ๙  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

หลักการ ๕ ส 
กิจกรรม ๕ส เปนปจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ท่ีจะชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใน

ท่ีทํางานใหเกิดบรรยากาศท่ีนาทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทําให
พนักงานหรือเจาหนาท่ี สามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติท่ีดี
ของพนักงานตอหนวยงาน กิจกรรม ๕ ส เปนกลยุทธอีกวิธีหน่ึงท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม

                                                            
๗ บทสัมภาษณ  สันติ  คุณาวงศ, ชมรมหาง DPS. นิตยสาร คูแขง ฉบับที่ ๒๓๓  ปที่ ๑๗ , ๗ 

พฤษภาคม  ๒๕๔๐, หนา ๖๒. 
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ในการพัฒนาคุณภาพ เปน กิจกรรมท่ีทําแลวเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากน้ันกิจกรรม ๕ ส จะ
เปนพ้ืนฐานในการนําวิธีการบริหารใหมๆ เขามาใชในอนาคตตอไป  

๕ ส คืออะไร ๘ 
กิจกรรม ๕ ส เปนแนวคิดการจัดระเบียบเรียบรอยในท่ีทํางานกอใหเกิดสภาพการ

ทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย นําไปสูการเพ่ิมผลผลิต ดังน้ี 
๑. สะสาง (SERI) คือ การแยกของท่ีตองการ ออกจากของท่ีไมตองการและขจัดของท่ี

ไมตองการท้ิงไป  
๒. สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางส่ิงขอตาง ๆ ในท่ีทํางาน ใหเปนระเบียบเพ่ือความ

สะดวก และ ปลอดภัย 
๓. สะอาด (SEISO) คือ การทําความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีทํางาน 
๔. สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให

ดีตลอดไป  
๕. สรางนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สรางนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบ

วินัย ขอบังคับอยางเครงครัด  
ประโยชนจากการทํากิจกรรม ๕ ส 
๑.บุคลากรจะทํางานไดรวดเร็วขึ้น มีความถูกตองในการทํางานมากขึ้น บรรยากาศและ

สภาพแวดลอมดีขึ้น 
๒.เกิดความรวมมือ รวมใจ จะเกิดขึ้น บุคลากรจะรักหนวยงานมากข้ึน  
๓.บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากข้ึน ตระหนักถึงผลเสียของความไมเปนระเบียบใน

สถานท่ีทํางาน ตอการเพ่ิมผลผลิต และถูกกระตุนใหปรับปรุงระดับความสะอาดของสถานท่ีทํางาน
ใหดีขึ้น 

๔. บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานทําใหความผิดพลาด       
และความเส่ียงตางๆ ลดลง 

๕. บุคลากรจะมีจิตสํานึกของการปรับปรุง ซ่ึงจะนําไปสูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

                                                            
๘5S (methodology),[ออนไลน] แหลงที่มา: http. //www.en.wikipedia org,wiki/5s(methodology. 

[๑๒ ธ.ค.๒๕๕๕]. 
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๖. เปนการยืดอายุของเครื่องจักร อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ เม่ือใชอยางระมัดระวังและ
ดูแลรักษาท่ีดี และการจัดเก็บอยางถูกวิธีในท่ีท่ีเหมาะสม 

๗. การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่นขึ้น  
๘. พ้ืนท่ีทํางานมีระเบียบ มีท่ีวาง สะอาดตา สามารถสังเกตส่ิงผิดปกติตางๆ ไดงาย การ

ใชวัสดุคุมคา ตนทุนต่ําลง  
๑๐. สถานท่ีทํางานสะอาด ปลอดภัยและเห็นปญหาเรื่องคุณภาพอยางชัดเจน  

ข้ันตอนในการดําเนินงาน ๕ ส๙  

๑. ขั้นเตรียมการ (Preparation)  

เม่ือหนวยงานจะเร่ิมตนนํากิจกรรม 5 ส มาใช ส่ิงแรกท่ีจะตองดําเนินการคือ การทํา

ความเขาใจกับผูบริหารระดับสูง และจัดเตรียมแผนการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงสามารถดําเนินการ

ตามลําดับดังน้ี 

๑.๑  สรางความเขาใจกับผูบริหารระดับสูง โดยเชิญผูรูจากหนวยงานภายนอก

อาจเปนผูเชี่ยวชาญเรื่อง ๕ ส หรือ 5S Facilitators ( เจาหนาท่ีสงเสริมกิจกรรม ๕ ส) ของหนวยงาน

ท่ีดําเนินกิจกรรม ๕ ส ประสบผลสําเร็จแลวในระดับหน่ึง มาเปนท่ีปรึกษา  

๑.๒ การกําหนดนโยบายการดําเนินกิจกรรม ๕ ส โดยผูบริหารสูงสุด และ

แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินกิจกรรม ๕ส ในระยะแรกบางหนวยงานอาจแตงตั้งท่ี

ปรึกษาเพ่ือชวยใหการดําเนินกิจกรรม ๕ ส เริ่มตอไปดวยดี และถูกตองตามหลักการเพ่ิมผลผลิต 

๑.๓ การกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม ๕ส  

๑.๔ ประกาศนโยบายใหทุกคนทราบอยางเปนทางการ  

๑.๕ อบรมใหความรูแกพนักงานทุกคน    ต้ังแตผูบริหารจนถึงพนักงานระดับ

ลางสุดท้ังหนวยงาน บางหนวยงานอาจจําเปนตองอบรมผูรับเหมาชวงท่ีทํางานในหนวยงานดวย  

๑.๖ อบรมคณะทํางานหรือ Facilitators ท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ือใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน และผลักดันใหกิจกรรม ๕ ส ดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง  

                                                            
๙ เรื่องเดียวกัน [๑๒ ธ.ค.๒๕๕๕]. 
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๑.๗ ผูบริหารระดับสูง เย่ียมชมหนวยงานท่ีไดดําเนินกิจกรรม ๕ ส อยาง

ตอเน่ือง  

๒. ข้ันเริ่มดําเนินการ (Kick off Project)  

จัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ (Big cleaning Day) ถือเปนวันเริ่มตนของการ

ดําเนินกิจกรรมบางหนวยงานถือเปนวันประกาศ นโยบายบางหนวยงานจัดกิจกรรมน้ีทันท่ีหลัง

ประกาศนโยบาย ท่ีสําคัญคือ ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองเปนผูมีสวนรวมในวันน้ัน เพ่ือ

แสดงออกถึง Commitment การจัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญน้ีมีความสําคัญและตอง

เตรียมการอยางละเอียดรอบคอบมีการประชุมเตรียมการตาง ๆ และแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

๓. ขั้นตอนดําเนินการ( Implementation)  

หลังจากวันทําความสะอาดใหญแลวก็จะเร่ิมดําเนินกิจกรรม ๓ ส สะสาง สะอาด 

สะดวก แรก โดย 

๓.๑ แบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เกณฑการแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบข้ึนอยูกับ

คณะกรรมการจะเปนผูกําหนด ท่ีสําคัญคือตองรวมพ้ืนท่ีเปนสวนรวม เชน ทางเดิน บันได สนาม

หญา หองนํ้า โดยสรุปทุกพ้ืนท่ีตองมีผูรับผิดชอบ 

๓.๒ ทุกพ้ืนท่ีจะตองกําหนดแผนปฏิบัติการ หัวขอตางๆ ท่ีควรมีอยูในการ

ดําเนินกิจกรรม ๕ส คือ  

๓.๒.๑ รายละเอียดกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมในเร่ือง ๕ส 

ของพ้ืนท่ี วามีอะไรบางตามข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม ๕ ส 

๓.๒.๒ ระยะเวลาดําเนินการ จะตองกําหนดใหชัดเจนวาชวงใดจะทํา

อะไร ใชเวลาเทาไดในการดําเนินงาน และระยะเวลาส้ินสุดของแผนเม่ือใด เชน แผน ๑ ป แผน ๒ 

ป  

๓.๒.๓ ผูรับผิดชอบ ในแผนควรกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหัวขอ

ไวดวย ซ่ึงผูรับผิดชอบอาจจะเปนบุคคลหรือหนวยงานก็ได  

๓.๒.๔  แผนท่ีดีควรจะระบุใหชัดเจนวาแตละข้ันตอนใชงบประมาณ

เทาใด 
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๓.๒.๕  วันท่ีจัดทําแผน เพ่ือใหทราบวาแผนการดําเนินการน้ันทําไว

ต้ังแตเม่ือใด ท้ังน้ี การดําเนินกิจกรรม ๕ ส มิใชอยูแค ๑ ป หรือ ๒ ป เทาน้ันแตตองปฏิบัติอยาง

ตอเน่ืองจนเปนนิสัยไมมีท่ีส้ินสุดและมีความกาวหนาย่ิงข้ึน มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน อันเปนไปตาม

หลักการของการเพ่ิมผลผลิตคือ วันน้ีตองดีกวาเมื่อวาน และวันพรุงน้ีตองดีกวาวันน้ี 

๓.๒.๖  มีการประชุมของสมาชิกท่ีอยูในพ้ืนท่ีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือให

แผนปฏิบัติการท่ีรวมกันกําหนดเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๓.๒.๗ ทุกคนในพ้ืนท่ีตองทํา 3ส แรกในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายละเอียด

ของการทํากิจกรรม 

๓.๒.๘ จัดใหมีการประเมินความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรม 

โดยคณะกรรมการ ๕ส และท่ีปรึกษาหรืออาจจะกําหนดใหมีการตรวจติดตามภายในพ้ืนท่ีดวยการ

ตรวจเปนการประเมินความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรม คณะกรรมการจะตองไดรับการ อบรม

เทคนิค วิธีการพรอมเกณฑการประเมินดวย 

การประเมินมี ๒ สวน 

สวนท่ี ๑ คือ การใหคะแนนระดับผลการดําเนินกิจกรรม ตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน

แบบประเมินเชน ระดับของความสะอาด การสะสาง หรือ การจัดสะดวกตลอดจนเร่ืองของความ

ปลอดภัย และความรวมมือรวมใจ เปนตน 

สวนท่ี ๒ คือ ขอเสนอแนะของกรรมการ ซ่ึงพ้ืนท่ีจะตองนําไปปรับปรุง หรือขอดีเดน

ท่ีพบซ่ึงสามารถนําไปเปนตัวอยาง หรือกําหนดเปนมาตรฐานตอไป ควรจัดใหมีการปรับปรุงหรือ

แจงผลการดําเนินการดําเนินกิจกรรมใหทุกคนรับทราบ  

สําหรับหนวยงานใหญ ในข้ันตอนดําเนินการน้ี อาจจัดทําพ้ืนท่ีตัวอยาง ( Model Area ) 

เพ่ือเปนแบบอยางแกฝายหรือแผนกอื่นๆ ตอไป โดยพ้ืนท่ีตัวอยางน้ีจะตองมีการจัดตูเอกสาร แฟม 

ล้ินชัก โตะทํางาน ตามหลักการ ๕ ส และเคร่ืองมืออุปกรณสะอาด (มีแผนหรือมาตรฐานการทํา

ความสะอาดประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน เปนตน) ระหวางการดําเนินกิจกรรมท้ังในพ้ืนท่ี

ตัวอยาง และพ้ืนท่ีอื่นๆ จําเปนท่ีเจาหนาท่ีสงเสริม กิจกรรม ๕ ส หรือ 5S Facilitator จะตองชวย

ประสานงาน ติดตาม ผลักดัน และชวยเหลือสมาชิกในพื้นท่ีนอกจากน้ัน ยังตองรายงานความ



๙๕ 
 
คืบหนา และปญหาอุปสรรคใหแกผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเปนหน่ึงในกรรมการของ

คณะกรรมการ ๕ ส ของหนวยงานดวย  

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ 

เรามักจะไดยินคําพูดท่ีวา “กิจกรรม ๕ส น้ันทุกคนตองปฏิบัติตาม” หมายความวา

กิจกรรม ๕ส เปนกิจกรรมท่ีทุกคนตองทํา ถามีคนใดคนหน่ึงเพิกเฉยไมปฏิบัติตามก็จะเกิดความ

เสียหายท้ังกลุม ยกตัวอยางเชน กลุม ๕ส พ้ืนท่ีท่ีหน่ึงมี ๙ คน สมาชิกมี ๘ คน ชวยกันทํากิจกรรม 

๕ส อยางดี มีการจัดเก็บระบบเอกสารอยางถูกตองเปนระเบียบมีบัญชีคุมเอกสาร เม่ือสมาชิก

นําไปใชก็นํามาเก็บไวท่ีเดิม แตมีสมาชิกอยู ๑ คนไมสนใจหยิบมาใชแลวก็นําไปซุกไวตูใดก็ได

ตามใจตนเอง ระบบการจัดการเอกสารน้ันก็ไมประสบผลตามท่ีไดคาดหวัง ในท่ีสุดคนอื่นมาก็หา

ไมเจอ เชนน้ีเปนตน ดังน้ันการนํากิจกรรม ๕ส มาใชในหนวยงานจําเปนตองมีการรณรงคสงเสริม

เพ่ือกระตุนใหทุกคนเขารวมกิจกรรม ด้ังน้ันการสงเสริมกิจกรรม ๕ส จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมากเร่ือง

หน่ึงในการดําเนินกิจกรรม ๕ส เปนไปดวยความพรอมเพรียงตอเน่ือง และพัฒนายกระดับความ

เปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีทํางานใหเปนหนวยงานช้ันหน่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมและ

สนับสนุนตางๆ  

เครื่องมือสงเสริมกิจกรรม ๕ส (Promotion Tools)  

เครื่องมือสงเสริมกิจกรรมมีความจําเปนอยางย่ิงในการดําเนินกิจกรรม ๕ส เพ่ือเปน

การรณรงคและกระตุนใหพนักงานม่ีสวนรวมตัวอยาง คือ 

โปสเตอร ๕ส (5S Posters) เพ่ือใหความรูความเขาใจและเพ่ือกระตุนเตือนใหพนักงาน 

รวมมือดําเนินกิจกรรม ๕ส อาจใหพนักงานคิดทํากันเอง หรือแขงขันการวาดภาพโปสเตอร ภายใน

หนวยงาน หรือติดตอหนวยงานภายนอกท่ีเขาทํากันไวแลว เชน สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เอามา

ติดในโรงงานของตน 

คําขวัญ ๕ ส (5 S Slogans) อาจจัดใหมีการประกวดคําขวัญ และนําคําขวัญท่ีชนะมา

จัดทํา เปนโปสเตอรติดในโรงงานเชน “ 5ส คือปจจัยสรางนิสัย ใชพัฒนา” หรือ “๕ส กอเกิดผล ถา

ทุกคนรวมมือทํา”  

ขาว ๕ส (5S Newsletter) เปนเอกสารเผยแพรการดําเนินกิจกรรม ๕ส ในหนวยงาน

เพ่ือใหพนักงานไดรับขาว ความเคล่ือนไหวภายในและภายนอกรวมทั้งมีสาระเน้ือหาทางวิชาการ
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แทรกอยูดวย อาจจะมีคอลัมนซุบซิบนินทาสังคมชาว 5ส กระเซาเยาแหยกระตุนใหเกิดการอยากมี

สวนรวมก็ได และขาว ๕ส (5S Newsletter) น้ีจะเปนส่ือในการประกาศผล การประเมินความ

คืบหนาของการดําเนินการกิจกรรม 5ส ในแตละชวงท่ีตรวจติดตาม ๕ส ดวย  

เหรียญ ๕ ส (5S Badges) มีหลายหนวยงานไดจัดทําเหรียญ ๕ส ติดหนาอกเส้ือ แสดง

ถึง การดําเนินกิจกรรมวัน ๕ส หรือ เหรียญแสดงวาผูติดอยูในกลุมท่ีท่ีชนะเลิศการดําเนินกิจกรรม 

๕ส ประจําเดือน / ประจําโครงการ ของบริษัทก็ได หลายๆ บริษัทในประเทศไทยก็ไดจัดทํากัน เชน 

บริษทั อิเลคโทรเซรามิค ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนทําปายติดเส้ือรูปเหล่ียม มีคําภาษาญ่ีปุนท้ัง ๕ส 

และช่ือบริษัท 

เส้ือ ๕ส (5S Shirts) บางหนวยงานพนักงาน เจาหนาท่ีจะจัดทําเส้ือยืด ๕ ส เปนทีมนัด

วัน ในการทํา ๕ส พรอมกับสวมเปนเครื่องแบบ เพ่ือเปนการกระตุน Promotion การทํา ๕ส ของ

หนวยงานของตน 

เครื่องมือในการดําเนินการ (Implementing Tools) 

- การประกวดขอเสนอแนะเก่ียวกับ 5ส กระตุนใหพนักงานนําเรื่อง ๕ ส มาเขียนเปน

ขอเสนอแนะ 

- วัน ๕ส (เดือนละครั้ง) กําหนดวันท่ีแนนอนในการทํา ๕ส เชน วันท่ี ๒๕ ทํา ๕ส  

เปนตน  

- การดูงานดาน ๕ส นําพนักงานดูงาน ๕ ส ใน หนวยงาน ท่ีดําเนินกิจกรรม ๕ส ดีเดน

เปนตัวอยาง เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ปูนซีเมนตไทย การทาอากาศยานแหงประเทศ

ไทย เปนตน จะทําใหพนักงานเชื่อถือและอยากปฏิบัติ (Seeing is believing) อีกท้ังยังเปนการเปด

โอกาสใหสามารถนําเอาความคิดหรือลอกแบบท่ีดีจากหนวยงานอ่ืนมาปรับใหเหมาะกับหนวยงาน

ตอไป 

- การบันทึกภาพ ควรทําเปนประจํา อาจจะทุก ๓ เดือน ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นถึงความ

แตกตางและการเปล่ียนแปลงกอนเร่ิมกิจกรรม ระหวางๆดําเนินกิจกรรมเปนระยะๆ ดูการปรับปรุง

จะเห็นความกาวหนาขึ้นเปนลําดับ และเพ่ือจูงใจใหเกิดการดําเนินการอยางตอเน่ืองตอๆ ไป การ

ถายภาพอาจเริ่มตนเลือกจุดท่ีเห็นเดนชัดวาตองปรับปรุงหรือเปนจุดท่ีสกปรกรกรุงรังมาก ไมมี

ระเบียบ เปนตน 
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หลักการบันทึกภาพการปรับปรุงพ้ืนท่ี 5ส 

๑.กําหนดจุดท่ีจะถายภาพ ทําการถายภาพบริเวณที่จะดําเนินกิจกรรมเก็บไว  

๒. นําไปติดเปนแผนกระดาษโปสเตอร  และทดลองใหคะแนนไว พรอมแจงวาจะตอง

ทําอะไรตอไป  

๓. เมื่อดําเนินกิจกรรมไประยะหน่ึงก็ถายภาพหลังการทํากิจกรรมไวโดยถายท่ีเดิม เพ่ือ 

นําภาพมา เปรียบเทียบกันกับภาพเดิมกอนการทํากิจกรรม  

เครื่องมือประเมินผลกิจกรรม ( Evaluation Tools)  

- การตรวจติดตามโดยผูบริหารสูงสุด คือ จําเปนตองกําหนดใหผูบริหารสูงสุดควรเดิน

ตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในพ้ืนท่ี (Management by Walking Around) เพ่ือไดรับทราบถึง

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในพ้ืนท่ี มีปญหาอะไรจะไดส่ังการในทันทีรวมท้ังทําใหเกิดความคุนเคย ระหวาง

ผูบริหารและพนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองกิจกรรม ๕ส การเดินตรวจเปนการแสดงออกถึงการเอาจริง

เอาจังของผูบริหารอีกดวย  

- Morning check rally เปนการตรวจสอบโดยผูบริหารระดับตน/ระดับกลาง ตองเดิน

ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานเองทุกเชาทุกวัน พรอมทักทายกับพนักงานทุกๆ คน จดบันทึกเรื่องท่ี

สังเกตเห็นคนหาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อันจะทําใหการดําเนินกิจกรรม ๕ส ไมกาวหนาตอไป 

ตอจากน้ันจัดลําดับปญหาออกเปน(เกรด) A B และ C โดยกําหนดออกมาวาปญหาระดับใดตอง

แกไขเม่ือใด นําปญหาเหลาน้ันไปพูดคุยกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ แลวจึงเดินตรวจดูสภาพความ

คืบหนาวาเปนไปตามขอกําหนดไวหรือไม ในการเดินตรวจ ( Morning Check Rally)  

- การตรวจใหคะแนน การตรวจใหคะแนนเปนส่ิงท่ีจะกระตุนสงเสริมใหพนักงาน

รวมมือรวมใจในการทํากิจกรรม ๕ส ท่ีดีอีกวิธีหน่ึง โดยเฉพาะการทํา ๕ส แบบไทยๆ คนไทยเรามี

นิสัยชอบการแขงขัน ประเภทแพไมไดมีอยูมาก ท่ีจริงแลวการตรวจใหคะแนนน้ีก็คือการประเมิน

ความคืบหนาของการดําเนินกิจกรรมดวยการใหคะแนนน่ันเอง การตรวจใหคะแนนน้ี

เปรียบเสมือนดาบ ๒คม อาจจะทําใหกิจกรรม 5ส หยุดชะงักไปเลยก็ได ถาการใหคะแนนเปนไป

แบบตามอําเภอใจ กรรมการไมมีระบบและกรรมการไมมีความรูเร่ือง ๕ ส ท่ีดี ดังน้ันจําเปนตองมี

การอบรมเร่ือง “เทคนิคการตรวจ ๕ส” ใหกรรมการทุกคนกอนมีการตรวจ ๕ส จริง การตรวจ ๕ส 

แบบใหคะแนนน้ี อาจมีการสะสมคะแนนหรือมีตารางแสดงผลการใหคะแนนเพ่ือเปรียบเทียบกับ
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ครั้งกอนๆ เพ่ือดูการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือยกระดับมาตรฐาน ๕ส ของพ้ืนท่ีน้ันๆ รวมท้ังขอแนะนําท่ีควร

ไดรับการแกไขปรับปรุง และขอดีเดนท่ีควรยกยอง 

- ตั๋ว ๕ส (5S TICKETS) มีลักษณะคลายกับใบแจงการดําเนินการแกไขและปองกัน

ของ ISO 9000 (Corrective Action Request) เปนใบท่ีผูบริหารแจงใหพนักงานแกไขปรับปรุงในจุด

ท่ีบกพรองอยูโดยกําหนดระยะเวลาท่ีเสร็จ การประกาศเกียรติคุณและการใหรางวัล เม่ือมีการ

แขงขัน ๕ส แลวควรมีการมอบเกียรติคุณแกพ้ืนท่ีดีเดนในเร่ืองการบํารุงรักษา การมีสวนรวม และ

การสรางสรรค รางวัลพ้ืนท่ีชนะเลศคะแนนสูงสุดประจําป ประจําไตรมาส หรือ ประจําเดือน 

สําหรับประกาศเกียติคุณ หรือโลควรเปนระบบหมุนเวียน โดยผูบริหารสูงสุดจะตองใหความสําคัญ

และใหเวลามีสวนรวมในการรับฟงการเสนอผลงาน และเปนผูมอบรางวัล เพ่ือแสดงออกถึงการท่ี

ผูบริหารตระหนักถึงคุณคาในความพยายามที่จะปรับปรุงงาน และสถานท่ีทํางานรวมกันเปนการ

เสริมสรางสัมพันธภาพในงานและหลอหลอมวัฒนธรรมที่ดีในองคกรดวย 

ข้ันการปรับปรุงและสรางมาตรฐาน  

       การนําผลการตรวจติดตามความคืบหนาปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนถือวาเปนขั้นตอนของ

การปรับปรุง ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ PDCA คือ เมื่อไดวางแผนไว (Plan) แลวลงมือปฏิบัติ 

(Do) พรอมกับตองมีการตรวจสอบ (Check) เพ่ือหาขอควรปรับปรุงแลวจึงนํามาดําเนินการแกไข 

(Act) ซ่ึงจะสงผลใหมีการปรับปรุง ๕ส ในแตละพ้ืนท่ีใหดีย่ิงขึ้น อันนํามาซ่ึงประสิทธิภาพ คุณภาพ 

และการเพ่ิมผลผลิตอยางตอเน่ือง 

ขอดีท่ีพบจากการตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรม และส่ิงท่ีไดแกไขปรับปรุงซ่ึงเปน

ผลมาจากการตรวจประเมิน น้ัน สามารถนําไปกําหนดเปนมาตรฐานของหนวยงานตอไปได ดังน้ัน

การตรวจติดตามจึงมีประโยชนตอการปรับปรุงและสรางมาตรฐาน (PDSA: Plan Do Standard Act)  

ปญหาในการทํา ๕ ส 

๕ส เปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีองคกรตางๆ นิยมนํามาใช เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพงาน แตองคกรสวนใหญท่ีนํา ๕ส มาใชงานมักประสบปญหาในการดําเนินงาน ๕ส 

อยูหลายอยาง เชน ทํา ๕ส มานานแตเห็นผลไมชัดเจน ไมตอเน่ือง และปญหาใหญอีกเรื่องคือ การ

ตรวจใหคะแนน ๕ส ประจําเดือน นับเปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีปญหามาก ทําอยางไรเจาของพ้ืนท่ีจึงจะ

ยอมรับการตรวจ / จะใหคะแนนอยางไรจึงจะเหมาะสม / มีมาตรฐานในการใหคะแนนอยางไรฯลฯ 

ปญหาในการทํา ๕ส ท่ีพบสวนใหญของแบงเปนเรื่องยอยประมาณ ๓-๔ ประเด็น  
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ประเด็นแรกคือ ระบบบริหารของการนํา ๕ส มาใช ซ่ึงการตรวจของเราพบเร่ืองความเขาใจ 

หนวยงานบางแหงตองการเพียงใหสถานท่ีดูสะอาด เรียบรอย จึงเนนการตรวจเฉพาะเร่ืองความ

สะอาด พ้ืนท่ีไหนสะอาดเปนระเบียบก็ไดรับรางวัลพ้ืนท่ีดีเดน พ้ืนท่ีไหนไมสะอาดหรือเปน

ระเบียบก็จะไดอันดับทายก็คงไมตองบอกวา พ้ืนท่ีใดจะไดดีเดนหรือพ้ืนท่ีใดจะไดอันดับบวยไป

ครอบครอง  

- แนวทางแกไข คงจะตองปรึกษากันระหวางทีมงานบริหารวาตองการทําในระดับข้ัน

ไหน เพราะแนวคิดของ ๕ส หากเปนระบบแลวก็ตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง มีตัววัดท่ีชัดเจน ทําแลว

ตองเห็นผลท้ัง Production และ Productivity เวลาท่ีเขาโรงงานและพบลักษณะน้ีมักจะใหไมคอย

สงเสริม เพราะถือวาเร่ืองความสะอาดและสวยงามเปนส่ิงรองมาเม่ือทํา ๕ส สําเร็จ แนวทางคือ การ

สรางระเบียบวินัยและวัฒนธรรมการปรับปรุงงานของพนักงาน เพ่ือนําสูระบบที่สูงข้ึนไป เชน 

TPM,TQM ประเด็น ๒ คือ การสรางมาตรฐาน เพ่ือสรางและควบคุมระบบใหคงอยู พนักงานยัง

สับสนระหวางมาตรฐาน ๕สและมาตรฐานอื่นๆ ท่ีใชอยูปจจุบัน 

- แนวทางแกไข การมีมาตรฐานข้ึนไมไดเปนเร่ืองเสียหายอะไร จุดสําคัญคือการลด

ความผันแปร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุกคนมีสวนรวม และสําคัญท่ีสุดคือ ลูกคาท้ังภายในและ

ภายนอก ก็คงจะตองทําความเขาใจในพ้ืนท่ีในการสรางระบบน้ีขึ้น ประเด็น ๓ คือ การตรวจติดตาม 

คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการตรวจมีความรูและศึกษาในรายละเอียดของพ้ืนท่ีคอนขาง

นอย รวมท้ังพ้ืนท่ีก็ไมมีมาตรฐาน การตรวจเกือบ ๙๐เปอรเซนตท่ีพบจะใชความรูสึกมากกวา

ขอเท็จจริง และมักเกิดปญหาการกระทบระหวางพ้ืนท่ีและคนตรวจ ๕ส แทนท่ีจะสรางทีมกับเกิด

การแตกแยก บางเรื่องผูตรวจก็ตึง บางเรื่องก็ออน 

- แนวทางแกไข มาตรฐานของพ้ืนท่ีควรท่ีจะมีไวและแบบฟอรมการตรวจควรแยกตาม

พ้ืนท่ี เพราะแตละพ้ืนท่ีมีจุดเดนและจุดออนแตกตางกันไป เม่ือมาตรฐานเขียนเสร็จส้ิน ตองมีการ

ทดลองปฏิบัติกระท่ังไดผล จึงสงใหกรรมการกลางหรือผูบริหารอนุมัติการใช เพราะมาตรฐานบาง

พ้ืนท่ีมีการคาบเก่ียวกันและกัน หลังจากน้ันจึงกําหนดแบบฟอรมการตรวจ การตรวจก็จะเนนเร่ือง

ของมูลคาเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนดังท่ีกลาวมาวาเปาหมายแตละปของหนวยงานจะเนนเรื่องอะไรเปนเกณฑ 

และทําไดเกณฑตามน้ันหรือไม และการตรวจก็ตองตรวจ ๓ ระดับเชนกัน  ประเด็น ๔คือ ความ

คาดหวังของการเสร็จส้ินโครงการแตละปคอนขางสูง มีบางหนวยงานภายใน 1 เดือนหรือ Big 

Cleaning ๑ วันก็จะใหออกดอกผลความสําเร็จแลว  
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- แนวทางแกไข การทําความเขาใจและการใหความรูเปนสวนสําคัญ ซึ่งหากผูบริหาร

และพนักงานไดมีความเขาใจในปญหาภายในของตนเองและรวมกันคอยๆ ขจัดปญหาท่ีเปน

จุดออน อุปสรรค และวางแผนอยางตอเน่ืองก็จะชวยใหเกิดความเปนทีมและวัฒนธรรมองคกรใน

การปรับปรุง จึงมักจะใหกําลังใจกับทีมไมตองหวังถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต , ๔๐-๕๐ เปอรเซ็นต ก็ดี

แลว และคอยเพ่ิมตอไปประเด็นทาย ก็คงเรื่องความตอเน่ือง มักจะแบงแยกออกจากงานประจํา เรง

ผลิต มีงานฉุกเฉินก็กลับคืนสภาพเดิม 

- แนวทางแกไข การตรวจติดตามของบริหารและความพยายามใหถือเปนภารกิจ

ประจํา บางหนวยงานงานยุงแคไหนจะมีเวลาเหลือใหพนักงานประมาณ ๑๕-๓๐ นาที ทํา ๓ ส ทุก

วัน รวมถึงแผนงานดําเนินการท่ีจะมีการตรวจติดตามของระดับบริหารท่ีไดรับมอบหมายท่ีจะเขา

ตรวจ สวนเร่ืองอื่นๆ อาจจะตองขอใหเปดเอกสารอีกรอบเพราะไดแนวแนวทางแกไขอื่นๆไวดวย 

เชน การรณรงคประชาสัมพันธ การจัดวัน ๕ส หรือ คูมือ รวมท้ังการสรางคานิยมขององคกร 

นโยบายดําเนินกิจกรรม ๕ ส.   
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ   และคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  และเปนการเสริมสรางความสงางามแก  บริษัทแฟร่ีแลนด

สรรพสินคาจํากัด  ท้ังน้ี  เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการ

ดําเนินกิจกรรม  ๕ส.  เปนพ้ืนฐานเพ่ือลดคาใชจาย  ประหยัดเวลา  มีความปลอดภัยในการทํางาน  

การจัดระเบียบท่ีทํางาน  และทําใหพนักงานเกิดความสามัคคี  รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานจึงไดนํา

หลักกิจกรรม  ๔ส.  มาใชในการปฏิบัติงานโดยกําหนดเปนนโยบาย  ดังน้ี 

๑) ใหนําหลักกิจกรรม  ๕ส. มาใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ  และ   

ประสิทธิภาพของการทํางาน 

๒) สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีความเขาใจ  เก่ียวกับกิจกรรม ๕ส.  และ

สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางจริงจัง  และเกิดผล 

๓) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  ๕ส. อยางตอเน่ือง  เพ่ือนํา

ผลไปปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๔) จัดใหมีการเสนอผลงานการดําเนินกิจกรรม  ๕ส.  และพิจารณารางวัลตอบแทน

ในความพยายามและความรวมมือของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ 
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๕) เปาหมายสําคัญของการดําเนินกิจกรรม  ๕ส.  เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทฯ  จนสามารถเปนแบบอยางท่ีดีได 

บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด ไดดําเนินการตามหลัก  ๕ ส  ทุกประการท่ีกลาว

มาขางตน  ดังมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 

 

แผนการดําเนินงาน  กิจกรรม ๕ส ของบรษัิท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด 

วันท่ี ๑๒  ของทุกเดือน  ประธานกรรมการ  นําผลสรุปชี้แจงใหกรรมการทราบ 

ประจําเดือน 

วันท่ี ๑๕  ของทุก ๒ เดือน  คณะกรรมการรับแบบการประเมินจาก  ประธานกรรมการ

และรองประธานกรรมการ 

วันท่ี ๑๗-๒๓  ของ ๒ ทุกเดือน  คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย 

วันท่ี ๒๕ ของทุก ๒ เดือน  คณะกรรมการสงผลการตรวจให  ประธานกรรมการรวม

พิจารณาตรวจสอบ 

วันท่ี ๒๗  ของทุก ๒ เดือน  ประธานกรรมการพิจารณาตรวจสอบแลวสงผลกลับทีม  

หรือฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือการแกไข 

วันท่ี ๓๐  ของทุก ๒ เดือน ทีมหรือฝายท่ีเก่ียวของ (เจาของพ้ืนท่ี) แกไข  แลวสงกลับ

ใหประธานกรรมการ 

จะเห็นไดวา  บริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัดน้ัน  นอกจากจะมีนโยบายเพ่ือ

ตอบสนองความตองการในเร่ืองสินคาอุปโภค  บริโภค ของชาวนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียงให

ดีท่ีสุดแลวยังใสใจดานอ่ืนๆ  เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการท่ีเปนมาตรฐานสากล จนไดรับรางวัล 

ISO 9002 อีกดวย   

ISO  มาจากคําวา  International Standardization  and  Organization  มีชื่อวา  องคการ

มาตรฐานสากล  หรือองคการระหวางประเทศวาดวยเร่ืองมาตรฐาน  กอต้ังเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๖ หรือ 

พ.ศ. ๒๔๘๙  ท่ีสํานักงานกรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอรแลนด มีวัตถุประสงคคลายๆ  องคการ

การคาโลก  คือจัดระเบียบการคาโลก  ดวยการสรางมาตรฐานข้ึนมา  ใครเขาระบบกติกาน้ีถึงจะอยู

ได 
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ชวงท่ี  ISO กอตั้งข้ึน เปนชวงสงครามโลก เพ่ิงจะจบลงใหมๆ  ดังน้ันประเทศตางๆก็

ไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีมากนัก  ตางคนตางขายของโดยมีมาตรฐานไมเหมือนกัน 

จนกระท่ังป  ๒๕๒๑  เยอรมนีเปนตัวต้ังใหท่ัวโลกมีมาตรฐานสินคาเดียวกัน  สวน

องคกรมาตรฐานโลก ก็จัดตั้งระบบ  ISO / TC 176  ขึ้น 

ตอมาอีก  ๑  ป อังกฤษไดพัฒนาระบบคุณภาพท่ีเรียกวา  BS 5750  ใชในเชิงพาณิชยได

สําเร็จ  จากน้ันในป ๒๕๓๐  ISO  จึงจัดวางระบบบริหาร เพ่ือประกันคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบ

ไดผานระบบเอกสาร  หรือท่ีเรียกวา อนุกรมมาตรฐาน  ISO 9000 เปนมาตรฐานท่ีกําหนดใชในทุก

ประเทศท่ัวโลก 

ตัวเลข 9000  เปนช่ืออนุกรมหน่ึงท่ีแตกแยกยอย  ความเขมขนของมาตรฐานออกเปน  

๓ ระดับคือ  ISO  9001  ISO 9002  ISO  9003 นอกจากน้ียังมี ISO 1400  ซ่ึงเปนเรื่องของ

ส่ิงแวดลอมและระบบคุณภาพ 

9000  เปนแนวทางในการเลือก  และกรอบในการเลือกใชมาตรฐานชุดน้ีใหเหมาะสม  

ISO  9001  มีความเขมขนท่ีสุด  คือหนวยงานที่จะไดรับอนุมัติวามีระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  

ในระดับน้ี  จะตองมีรูปแบบลักษณะการทํางานท่ีองคกรตามมาตรฐานกําหนดจําแนกไว  ๒๐  ขอ  

โดยมีการดูแลตั้งแต การออกแบบ  การพัฒนา  การผลิต  การบริหาร  ยกตัวอยางชื่อหัวขอท่ีพอจะ

เขาใจ  เชน  การวิธีทางสถิติ  การตรวจสอบกลับยอนหลังของผลิตภัณฑ  การจัดการ  การ

เคล่ือนยาย  เปนตน   

ISO  9002  ก็จะเหลือเพียง  ๑๙  ขอ  ดูแลเฉพาะการผลิต  การติดตั้ง และการบริการ 

(ตัดกลวิธีทางสถิติออกไป) 

ISO 9003  เหลือแค  ๑๖  ขอ  ดูแลเฉพาะตรวจสอบข้ันสุดทาย  เปนตน 

บริษัท แฟร่ีแลนด สรรพสินคาจํากัด  ก็เปนอีกหน่ึงบริษัทท่ีไดรับ มาตรฐานน้ีเพราะได

มีการปฏิบัติงานดานบริการ  จนใหเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัลน้ี  โดยมีปฏิทินการปฏิบัติงาน

ดังตอไปน้ี 

ปฏิทินงาน  ระบบคุณภาพ  ISO 9002  ของ บริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด 

       มกราคม        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

          ตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ครั้งท่ี ๑ 

       กุมภาพันธ        ประชุมทบทวนผูบริหาร 
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          ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

       มีนาคม        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

       เมษายน        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

ตรวจติดตามครั้งท่ี ๑  โดย   บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา  ออฟ      

ซิลเท็มส 

      พฤษภาคม          ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

      มิถุนายน            ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

      กรกฎาคม        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

         ตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ครั้งท่ี ๒ 

      สิงหาคม         ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

      กันยายน        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

ตรวจติดตามคร้ังท่ี  ๒  โดย  บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา  ออฟ      

ซิลเท็มส 

      ตุลาคม        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

      พฤศจิกายน        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

      ธันวาคม        ประชุมคณะกรรมการ  ISO  9002 

 

นโยบายคุณภาพ 

  สินคาดี  มีคุณภาพ       ไวบริการตลอดเวลา 

      ใหบริการท่ีดีตอลูกคา   ดวยมาตรฐานเดียวกัน 

      ใหความสุขกับลูกคา      และพนักงาน 

      สรางอนาคตและความม่ันคงใหพนักงาน 

      ใหความรวมมือ  สรางสรรคสังคม 
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แนวทางการดําเนินงาน 

ดานสินคา 

๑) มีคาใหม  ทันสมัยอยูเสมอ  มาจําหนายเพ่ือสรางความแตกตางในแผนกใหความ

แปลกใหม  และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

๒) จัดรายการโปรโมชั่น  อยางตอเน่ือง  โดยการปรับราคาสินคา  เพ่ือสามารถแขงขัน

กับคูแขงขันได 

 

ดานการบริการ 

๑) มีพนักงานระดับผูจัดการแผนกข้ึนไปคอยดูแล  และใหบริการลูกคา  สราง

ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  พบลูกคาโดยตรงเพ่ือสรางยอดขายภายนอก 

๒) รับบริการเปล่ียนสินคาทุกกรณี  เชน ซ้ือสินคาผิด, สินคาชํารุด, ไมพอใจในตัว

สินคา, ยินดีรับเปล่ียนสินคาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

๓) เนนการบริการใหเปนไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 

ดานพนักงาน 

๑) มีการอบรมใหความรูกับพนักงานแฟรี่แลนด,  P/C, พนักงานแคชเชียร  ไดแก 

เร่ืองตัวสินคา  สินคาใหม, แนวทางการตลาด ฯลฯ 

๒) สามารถบริการลูกคาไดเม่ือลูกคาสอบถามเก่ียวกับตัวสินคาของแตละแผนก ซ่ึงจะ

ทําใหลูกคาประทับใจ 

ดานพื้นท่ีขาย 

๑) ปรับปรุงพ้ืนท่ีขาย  โดยจัดใหเปนสัดสวนตามความเหมาะสม   เพ่ือสรางความ

แปลกใหมและสรางความสะดวกใหแกลูกคา 

๒) มีตารางจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ือง  เชน มีผูเช่ียวชาญ  มาใหความรูใน

เรื่องตางๆ  เก่ียวกับสินคา  เชน มีหนวยตรวจสภาพผิว , เสนผม  ของผลิตภันฑ

ความงาม  เปนตน  มาใหคําแนะนําเพ่ือใหลูกคามีความสนุกและไดรับประโยชน

ในดานความรู 

๓) พ้ืนท่ีขายท้ังหนาราน  และสต็อกหลังรานจะตองสะอาดและปฏิบัติตามมาตรฐาน

การทํางาน  ๕ส. 
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บริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด  มีแนวทาง  มีนโยบาย  ท่ีจะใชธรรมะมาเปนหลัก

ในการบริหารธุรกิจเพ่ือท่ีจะเปนตัวอยางการทําธุรกิจท่ีไมเอาเปรียบสังคม  เปนแบบอยางตอ

หางสรรพสินคาในภูมิภาค   ตลอดจนถึงการทําธุรกิจอ่ืนทั่วๆไป เพ่ือท่ีจะชี้ใหเห็นชัดในการ

ประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการทํางานของบริษัทฯ  ก็จะแบงออกเปน  ๒  กลุมใหญๆ  ซ่ึงจะได

กลาวถึงดังตอไปน้ี    

๔.๔  การประยุกตใชพุทธจริยธรรมของผูบริหาร บริษัทแฟร่ีแลนด 
ผูบริหารหรือผูนําน้ัน  ตองมีคุณธรรม จริยธรรม  ประจําใจ ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา  

จึงจะทํางานอยางมีความสุข  สําหรับผูบริหารของบริษัทแฟรี่แลนดน้ัน มีความเห็นวาจะนําหลัก
พุทธจริยธรรมมาปรับใชในบริษัท เพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอองคกร  ตัวพนักงาน  และสังคม
สวนรวมที่เก่ียวของ  ดังตอไปน้ี  

พรหมวิหาร ๔ ๑๐   คือ  ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิตใจยิ่งใหญ กวางขวาง
ดุจพระพรหม  มี  ๔  อยางดังตอไปน้ี 

๑.  เมตตา  คือความปรารถนาดี  มีไมตรี  ตองการท่ีจะชวยเหลือใหทุกคนประสบ  
ประโยชนและความสุข  

๒. กรุณา    คือ  มีความสงสารเห็นใจ  ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข   
๓. มุทิตา    คือ  มีความรูสึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีความสุข  มีใจแชมชื่นเบิก

บาน  เม่ือเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จกาวหนาย่ิงขึ้นไป  ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย   พรอมท่ี
จะชวยสงเสริมสนับสนุน       

๔.  อุเบกขา   ความมีใจเปนกลาง  คือมองตามเปนจริง โดยวางจิตเรียบสมํ่าเสมอ  
ม่ันคง  เท่ียงตรง  มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ  พรอมท่ี
จะวินิจฉัย  วางตน  และปฏิบัติไปตามหลักการ  เหตุผล  และความเท่ียงธรรม 

วิธีการประยุกตการใชงาน 

ธรรมหมวดน้ีสวนมากจะมีในผูใหญ  หรือเปนผูบริหารในบริษัทท่ีจะตองมีแกผูนอย
หรือพนักงานของบริษัท      ผูบริหารจะใหความเมตตาชวยเหลือลูกนองเวลามีความจําเปนตางๆ   
ทําใหองคการมีความสงบสุขได  เมตตาคือความรักตอกันชนิดไมหวังผลตอบแทน   เพราะเมตตาน้ี
เปนรากฐานของความสงบรมเย็นของทุกหนทุกแหง   เม่ือบริษัทฯใชเมตตาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของ
ชีวิตในทุกขั้นตอน จึงชวยใหคนในบริษัทเกิดความสํานึกในเร่ืองคุณคาของชีวิต  มองเห็น
                                                            

๑๐ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕ 



๑๐๖ 
 
ความสําคัญของชีวิต  ตลอดจนเคารพคุณคาของชีวิต  ท้ังน้ีเพราะทุกชีวิตมีการพัฒนาเมตตาใหมี
ความมั่นคงในจิตใจของบุคคลแลวคุณธรรมขออื่นๆ  ก็จะเกิดตามมา  นอกจาก ผู บริห ารจะ เปน
ตัวอยางท่ีดีในเรื่องเมตตาแลว  ทางบริษัทฯ  ก็ยังมีการใหพนักงานสวดมนตกอนปฏิบัติงานทุกเชา
และนําแผเมตตาพรอมคําแปล   เพ่ือท่ีจะไดเขาใจในเมตตาเปนพ้ืนฐานตอไป 

ทิฏฐธัมมิกถะประโยชน  ๔  ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน  หมายถึง  ประโยชนใน
ปจจุบัน ๔ ขอ เรียกส้ันๆ วา ทิฏฐธัมมิกถะ๑๑ หรืออาจเรียกเต็มๆวา  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
๔  ซ่ึงเปนหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันตน  เพ่ือประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาติน้ี  
ท่ีคนปรารถนา  มี  ทรัพย  ยศ  เกียรติ  ไมตรี เปนตน  จะสําเร็จดวยธรรม  ๔  ประการ ดังน้ี 

๑)  อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความหมั่น  เชนขยันหม่ันเพียร  เล้ียงชีพดวยการ
หม่ันประกอบการงาน  ไมเกียจครานในการงานน้ัน ประกอบดวยปญญาเคร่ืองสอดสอง  อันเปน
อุบายในการงานน้ัน  ใหสามารถทําไดสําเร็จ 

๒) อารักขสัมปทา   ถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพย   ( ท่ีหามาไดดวยความ
ขยันหม่ันเพียร  โดยชอบธรรม) เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลาน้ันไวไดพรอมมูล  ไมใหถูกลัก
หรือทําลายไปโดยภัยตางๆ   

๓) กัลยาณมิตตา คบคนดี  ไมคบคนชั่ว  อยูอาศัยในบานหรือในนิคมใด ยอมดํารงตน
เจรจา  สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมน้ัน  ผูถึงพรอมดวยศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา 

๔) สมชีวิตา  อยูอยางพอเพียง  รูทางเจริญทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแลว  
เล้ียงชีพพอเหมาะ  ไมใหสุรุยสุรายฟุมเฟอยนัก  ไมใหฝดเคืองนัก  ดวยคิดวารายไดของเราจักตอง
เหนือรายจาย 

วิธีการประยุกตใชในการทํางาน 

มีการอบรมและใหความรูตอพนักงาน ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ใหมีความเอาใจ
ใส  จัดแจงสินคา  และใหบริการลูกคาอยางขยันขันแข็ง  ดวยความเต็มใจ  รักษาระบบการจัดซ้ือให
สมดุลใหหมุนเวียนไดตลอดท้ังป  ไมใหสะดุดหรือติดขัดเรื่องเงิน  การติดตอประสานงานกับบุคคล
อ่ืน  ก็ตองมีการเลือกสรร  และพิจารณาลูกคาวาควรเชื่อถือใหความไววางใจหรือเครดิตมากนอย
เพียงใด๑๒  การใชจายของบริษัท มีระบบบัญชีรายรับ- รายจายชัดเจน  ทํางานเปนแผนก คือแผนก

                                                            
๑๑ องฺ อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๗/๒๘๙. 
๑๒ สัมภาษณ  สุรัตน  บาทบํารุง, ผูจัดการฝายการคาท่ี ๒ แฟรี่แลนดสรรพสินคา, ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔. 



๑๐๗ 
 
บัญชีของบริษัท ซ่ึงดูแลเก่ียวกับคาใชจายและรายไดใหสมดุล  มีแผนกการเงินท่ีคอยเก็บรักษาและ
จัดสรรเงินใหสมดุล  ซึ่งหลักธรรมขอน้ีสําคัญมาก  เพราะหากวาคนเรารูแตขยันหา  แตไมขยันเก็บ
แลวก็จะมีผลกระทบตอความม่ันคงในดานการเงิน๑๓ รูจักคบคนดี เรื่องน้ีทางบริษัทก็ใหความสําคัญ
เชนเดียวกัน  เพราะจะมีการเชิญวิทยากรท่ีใหความรูท้ังทางโลก  และทางธรรมมาบรรยาย  และให
สอบถามปญหาท่ีมีอยูเปนประจําทุกเดือน  สวนขอใชชีวิตพอเพียงทางบริษัทก็มีตัวอยางใหดูจาก
ผูบริหารหลายทาน ท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตดวยการใชชีวิตพอเพียง และมีการพูดคุยกันอยู
เสมอในเรื่องน้ี  ทางบริษัทสรางกระแสเร่ืองชีวิตพอเพียงใหเปนท่ีนิยมในบริษัทและทุกคนก็อยาก
ทําตาม๑๔ 

 เบญจศีล –เบญจธรรม    จริยธรรมในระดับน้ีเปนขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนท้ังตอตนเอง
และตอสังคม  กลาวอีกอยางหน่ึงวาเปนหลักมนุษยธรรมข้ันพ้ืนฐาน เบญจศีล  อันไดแกศีล ๕  และ
เบญจธรรม  อันไดแกธรรม ๕  ประการ  ซ่ึงเปนธรรมท่ีสนับสนุนกัน เปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติควบคูกัน
มีดังน้ี 

๑. เบญจศีล  

๑.๑   เวนจากการฆาสัตว  (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
๑.๒  เวนจากการลักทรัพย  (อทินฺนาทานา เวรมณี) 
๑.๓  เวนจากประพฤติผิดในกาม  (กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ) 
๑.๔  เวนจากการพูดปด  (มุสาวาทา เวรมณี) 
๑.๕  เวนจากการด่ืมสุราและเมรัย  (สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี) 

๒. เบญจธรรม  
๒.๑  มีเมตตากรุณาตอสัตว (เมตตา-กรุณา) 
๒.๒  เล้ียงชีวติในทางท่ีถูกตอง  (สัมมาอาชีวะ) 
๒.๓  มีความสํารวมระวังในกาม  (กามสังวร) 
๒.๔  พูดแตคําสัตยจริง  (สัจจะ) 
๒.๕  มีสติรักษาตนไวเสมอ (สติ-สัมปชัญญะ)๑๕  

                                                            
๑๓ สัมภาษณ  วันทนีย  บูรณะเสน, ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี และการเงิน  แฟรี่แลนดสรรพสินคา,  

๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 
๑๔ สัมภาษณ  กุลธวัช  คุณาวงศ , รองกรรมการผูจัดการ แฟรี่แลนดสรรพสินคา. ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔ 
๑๕ ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๔๘๕/๓๖๗ 



๑๐๘ 
 

เบญจศีลเปนหลักจริยธรรมเบ้ืองตนฝายละเวน  สวนเบญจธรรมเปนฝายตองประพฤติ
เปนหลักธรรมควบคู  ถาประพฤติในเบญจศีล  ก็เหมือนไดประพฤติในเบญจธรรมดวย  บุคคลไมวา
อยูในสังคมใด  ชาติใด  ภาษาใด  ถาหากสามารถยึดม่ันในเบญจศีลและเบญจธรรมไดแลว  สังคม
มนุษยจะไมเดือดรอน   ไมแขงแยงชิงฆาฟนกัน  ไมกอสงครามใหเดือดรอน  ดังท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบันน้ี  เพราะเปนมนุษยสมบูรณท้ังกายและใจ  ดังน้ัน  เบญจศีล  เบญจธรรม  บางทีเรียกวา 
“มนุษยธรรม”  หมายถึง  “ธรรมท่ีทําใหคนเปนมนุษยสมบูรณ”  

วิธีการประยุกตการใชงาน 

เน่ืองจากบริษัทแฟรี่แลนด  เม่ือรับพนักงานเขามาใหมก็จะมีการอบรมหาเชา  คือ
อบรมไหวพระสวดมนตอยางถูกวิธีเปนเวลาหาวันติดตอกัน  อบรมใหมีศีลรูจักเบญจศีล เบญจ
ธรรม และดูพฤติกรรมจนกวาจะไดบรรจุเปนพนักงาน  ถาไมผานก็ถือวาไมไดบรรจุถือวาไมผาน
เกณฑการทํางานของบริษัท  ฝายประเมินการทํางานของบริษัทจะใชเกณฑของศีลธรรมมาเปนตัว
วัด  เพ่ือท่ีจะดูวาควรท่ีรับไวเปนพนักงานประจําของบริษัทหรือไม  เน่ืองจากความรูความสามารถ
ในตําแหนงงานน้ันเมื่อเขามาเปนพนักงานของบริษัทแลว  ทางหัวหนาแผนกจะเปนฝายสอนงานให
เอง  ผูบริหารท่ีน่ีถือวาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีอยูในตัวบุคคลคนน้ันตองมากอน  เพราะถึงจะทํางาน
เกงสักเพียงไร  แตไมมีศีลธรรมประจําใจแลวก็ถือวาใชไมไดอยูดี  เพราะคนท่ีมีศีลน้ันยอมจะอยูใน
กรอบในระเบียบวินัยไดดีกวาคนท่ีไมรูจักศีล  แตทํางานเกงอยางเดียว 

 โภคอาทิยะ ๕๑๖   หมายถึงประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย   เม่ืออริยสาวก
แสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยนํ้าพักนํ้าแรง    ความขยันหม่ันเพียรของตน   และ   โดยทางสุจริตชอบ
ธรรมใน หลักธรรม  ๕ ประการ  ดังตอไปน้ี คือ 

๑.   เล้ียงตัว  มารดา  บิดา  บุตรภรรยา และคนในปกครองใหมีความสุข 
๒.  บํารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการ  ใหเปนสุข 
๓.  ใชปองกันภัยอันตราย 
๔.  ทําพลีกรรม ๕ ขอ  คือ  สงเคราะหญาติ  ,  ตอนรับแขก, ทําบุญอุทิศแกผูลวงลับ

บํารุงภาษีอากร และสักการะบํารุงส่ิงท่ีตนนับถือ 
๕.  อุปถัมภบํารุงสมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

  

                                                            
๑๖ องฺ.ปฺจก (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘ 



๑๐๙ 
 

วิธีการประยุกตใชงาน 

ธรรมหมวดน้ีนําไปใชคือ  ทางบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยสินท่ีถูกตองเปนระบบ  
เหมาะสมในรายรับ  รายจายประจําวัน  คือ  เงินสวนใดเปนทุนสํารอง  เงินสวนใดเปนคาสวัสดิการ
พนักงาน  และเงินสวนใดท่ีเก็บไวใชยามฉุกเฉิน  และดูแลความปลอดภัยใหพนักงานไดอยูดีกินดี  
การทําพลีกรรม ก็จะมีชวงสงกรานตหรือปใหมและวันสําคัญทางศาสนา  ก็จะมีการทําบุญเล้ียงพระ
และอุทิศสวนกุศลใหกับบุพการี และผูบริหารท่ีลวงลับไปแลวเปนประจําทุกป บริษัทมีการเสียภาษี
อากรถูกตองตามกฎหมาย   การอุปถัมภบํารุงสมณพราหมณก็จะมีการทําบุญตักบาตรเปนประจําอยู
แลว  เพราะทางบริษัทถือวาพนักงานของหางไมคอยไดเขาวัดสวนมากจะทํางานกันจนแทบจะไมมี
วันหยุดอยูแลว  จึงตองนิมนตพระมาใหพนักงานไดทําบุญเปนประจําในวันสําคัญตางๆ 

อคติ ๔ ๑๗   ความยุติธรรมน้ันเปนส่ิงท่ีตองการดวยกันทุกคน ทุกหน ทุกแหงไมวาจะ
ในสังคมใดจะเปนบาน  วัด  ทองตลอด  ทองทุง  ปา  ในโรงศาล  หรือในโรงเรียน  และแมแตคุกใน
ตะรางก็จะเรียกหาความยุติธรรมดวยกันท้ังส้ิน  อุปสรรคของความยุติธรรม  พระพุทธองคทรงสอน
ไววา  คนท่ีใหความยุติธรรมกับผูอื่นไมได ก็เพราะลําเอียงในส่ิงท่ีทรงเรียกวา  “อคติ”  ซึ่งแปลวา  
“ทางผิด”  หรือ  ไมมีความเที่ยงธรรม  ขาดความยุติธรรม  ๔  อยาง  คือ  

๑. ฉันทาคติ   ลําเอียงเพราะชอบ  ถาชอบใคร  ไมวาเขาจะพูดหรือทําอะไรก็เห็นดวย   
กับเขาเสียทุกอยาง 

      ๒.  โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง  ถาชังไมวาเขาจะพูดอะไรทําอะไร ก็รูสึกขวางหูขวางตา
ไปหมด 

      ๓.  โมหาคติ   ลําเอียงเพราะหลง  ถาขาดขอมูลในเรื่องใด  พอมีคนใหขอมูลเท็จในเร่ือง
น้ัน   ก็มักเช่ือเขาและตัดสินใจผิดพลาดไดงาย 
       ๔.  ภยาคติ   ลําเอียงเพราะกลัว  ถาผูมีอาํนาจส่ังใหพูดหรือทําอะไรท่ีขัดกับความรูสึก
ของตนก็ทําตามเพราะความกลัวภัย 
     

วิธีการประยุกตการใชงาน 

อคติ ๔  เปนหมวดธรรมที่จําเปนสําหรับผูบริหารมาก  เพราะถาขาดหลักธรรมหมวดนี้
แลว  ก็จะทําใหองคกรน้ันไมเจริญกาวหนา  เพราะมัวแตติดอยูกับ  ความชอบ ความชัง  ความหลง  
ความกลัวอยู  แตทางบริษัทแฟร่ีแลนดฯ  จะเนนใหผูบริหารไดปฏิบัติธรรม  เขาถึงธรรมโดยท่ีจะ
ขจัดปญหาท่ีทําใหเกิด อคติได   อคติ  ๔ อยางน้ี  เปนอกุศลกรรม  เปนส่ิงท่ีควรหลีกเวน  ไมควร
                                                            

๑๗ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖ 



๑๑๐ 
 
ประพฤติ  เม่ือหลีกเวนจากอคติเหลาน้ีได  ผูน้ันยอมจะเปนผูเจริญดวยเกียรติยศ  มีผูเคารพนับถือ
บูชาเชื่อฟงคํา   มีผูยกยองสรรเสริญ  ผูบริหารของบริษัทแฟรี่แลนดมักกลาวเสมอเมื่อมีการประชุม
วา  อคติ ๔  อยางน้ีเปนอกุศลกรรมทําลายการปกครอง  มิใชธรรมสงเสริมการปกครอง  แตท่ีสําคัญ
อยูท่ีการประพฤติตนใหหลีกเวนจากอคติ ๔  อยางน้ี  ยอมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการ
ปกครองให เกิดผลดีสมประสงค   ผูปกครองท่ีหวังผลสําเร็จในการปกครอง   หวังความ
เจริญกาวหนาของหมูคณะของสังคมสวนรวม  พึงปฏิบัติหลีกเวนอคติเหลาน้ี 

หนาท่ีของนายจางพึงปฏิบัติตอลูกจาง    โภคทรัพย  เคร่ืองอุปโภคตางๆ  จะเกิดขึ้นได
น้ันก็ดวยแรงงาน  การผลิตของมนุษยและเครื่องจักร  แตวาส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงเปนหัวใจของงานก็
คือ  นายจางและลูกจาง  ซ่ึงจะตองทํางานรวมกัน จะตองมีความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ถอยที
ถอยอาศัยกัน  งานจึงจะดําเนินไดดวยความเรียบรอย  พระพุทธองคก็ไดตรัสถึงหนาท่ีของนายจาง
และลูกจาง  ไว  ๕ ขอดังน้ี๑๘ 

๑. ดวยจัดการงานใหทําตามกําลัง 
๒. ดวยใหอาหารและรางวัล 
๓. ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข 
๔. ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน 
๕. ดวยปลอยในสมัย  คือใหมีโอกาสพักผอนรื่นเริงตามสมควร 

วิธีการประยุกตการใชงาน 
เน่ืองดวยบริษัทมีการจัดการทํางานเปนแผนกอยูแลว     คือจัดตามกําลังคน  ตามวัยวุฒิ   

คุณวุฒิ  และเม่ือพนักงานในบริษัทมีความดีความชอบก็จะจัดหารางวัลใหเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหแกคนท่ีทําดี  อยางเชนในบทสัมภาษณ  ของนายกุลธวัช  คุณาวงศ  วา  “ ในแงของพนักงานเอง
เราก็ยกยองคนดี  หรือการใหกําลังใจคนที่ทําความดี  เปนส่ิงท่ีควรทํา  ถาไมใหโบนัสจะใหคํา
สรรเสริญประกาศเกียรติคุณใหเหรียญ  ใหโลอะไรก็ใหไป  ถาไมอยางน้ันกําลังใจที่อยากจะทํา
ความดีมันจะลดลง  ถาเราไมสงเสริมตรงน้ีใหดี”๑๙ สวนเวลาเจ็บไขไดปวยจะอนุญาตใหหยุดพัก
โดยไมถือเปนวันลา   และใหการดูแลพอสมควรตามความเหมาะสม     ในเร่ืองการแจกของท่ีมีรส
แปลกใหน้ัน  ถาผูบริหารไปดูงานหรือมีโอกาสไปตางประเทศ  ก็มักจะมีของที่มีขนมติดมือมาฝาก

                                                            
๑๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๕/๒๐๓ 
๑๙ บทสัมภาษณ ของ  นายกุลธวัช  คุณาวงศ , รองกรรมการผูจัดการบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคา

จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 



๑๑๑ 
 
พนักงานกันอยูเสมอ  เมื่อถึงโอกาสท่ีปลอยใหมีงานรื่นเริงก็จะจัดใหตามเห็นสมควร  ดังน้ันจึง
เทากับวา  บริษัทฯไดประยุกตการใชหลักธรรมขอน้ีมากพอสมควร 

สังคหวัตถุ  ๔    หลักธรรมขอน้ีมีความจําเปนตอสวัสดิการของพนักงาน  และเปน
หลักท่ีจะตองปฏิบัตติอลูกคาดวย  มีดวยกัน  ๔  ประการดังน้ีคือ๒๐ 

๑.  ทาน   การให คือ  ใหความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เสียสละ  แบงปน  ชวยเหลือกันดวย
ส่ิงของ  ตลอดถึงการใหความรูแนะนําส่ังสอน 

๒.  ปยวาจา   วาจาอันเปนท่ีรัก  คือการกลาวคําสุภาพ  ไพเราะออนหวาน  สมาน
สามัคคี  ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ  ตลอดถึงคําแสดงประโยชน  ประกอบดวยเหตุผลเปน
หลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม 

๓.  อัตถจริยา   การประพฤติประโยชน  คือ  การขวนขวายชวยเหลือกิจการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน  

๔.  สานัตตตา  ความมีคนเสมอตนเสมอปลาย  และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูแกไข  
ตลอดถึงการวางตนเหมาะสมแกฐานะ  ภาวะ บุคคล  เหตุการณและส่ิงแวดลอม  ถูกตองตามธรรม
ในแตละกรณี 

วิธีการประยุกตใชงาน 
ขอท่ีวาดวยทานน้ี   แนวทางการปฏิบัติ  คือ การใหความชวยเหลือของผูบริหารท่ีมีตอ

ลูกนอง  หรือบริษัทท่ีมีตอพนักงาน  เชน  ชวยเหลือดานปจจัย ๔  ในกรณีนํ้าทวม  ไฟไหม หรือเหตุ
ฉุกเฉินอื่นๆ  ใหการสนับสนุนดานการเงินในการรักษาพยาบาล  เมื่อเจ็บไขไดปวย  การให
สวัสดิการเมื่อคลอดลูก  นอกจากน้ียังใหอภัย  ใหคําแนะนําดีๆท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตอีก
ดวย  สวนขออื่นๆ  ก็พบวามีการสอบถามสารทุกขตางๆที่เกิดข้ึน  เมื่อพนักงานประสบปญหาใน
การดําเนินงานใหคําแนะนําท่ีดี  ไมเห็นแกพวกพอง  แตเห็นแกประโยชนสวนรวมของบริษัท  และ
ธรรมขอนน้ีนอกจากจะใชกับพนักงานแลว  ยังนําไปใชกับลูกคาดวย  เพราะทางบริษัทตองมี
ปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรงธรรมในหมวดน้ีจึงนําไปใชประโยชนไดมาก 

มิจฉาวณิชา  ๕๒๑  คือ อาชีพท่ีไมสมควรทํา  เพราะถาประกอบอาชีพเหลาน้ีแลวจะนํา
ทุกขความเดือดรอนมาให ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

๑. สัตถวณิชชา   คาขายอาวุธ 
๒. สัตตวณิชชา  คาขายมนุษย 

                                                            
๒๐ องฺ จตุกฺก (ไทย) ๓๒/๓๒ 
๒๑ องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๑๗๗/๑๘๖ 



๑๑๒ 
 

๓. มังสวณิชชา  คาขายเน้ือสัตว 
๔. มัชชวิณชชา  คาขายนํ้าเมา 

        ๕. วิสวณิชชา     คาขายยาพิษ 

วิธีประยุกตการใชงาน  
ทางผูบริหาร บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา  จํากัด  มีนโยบายงดเวนการคาขายท้ัง ๕  

ประการ เพราะถือวาเปนการขัดตอหลักศีลธรรมอันดีงาม  จึงไมประกอบอาชีพเหลาน้ีเพราะ
นอกจากจะขัดกับหลักศีลธรรมดังท่ีกลาวมาแลว  ก็ยังเปนภัยตอสังคมอีดวย 

จะเห็นไดวาผูบริหารในบริษัทฯน้ัน นอกจากจะเห็นประโยชนของพนักงานและของ
บริษัทเองแลว  ยังเห็นตอประโยชนสวนรวม  ตอชุมชน และตอสังคมดวย  ดังมีในบทสัมภาษณ
ของกรรมการผูจัดการบริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด ดังตอไปน้ี  
 เปนสวนหน่ึงของสังคม 

เปนตัวแทนของภาคเอกชนท่ีเขาไปสนับสนุนเร่ืองของการอนุรักษอยางจริงจัง  แบบ
ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว    เพียงแตมีความหวังท่ีจะใหลูกหลานชาวนครสวรรค  มีหัวใจอนุรักษ
เทาน้ันเอง   จึงจัดโครงการอนุรักษขึ้นท่ีหางแฟรี่แลนด   โดยมีตอนหน่ึงท่ีกรรมการผูจัดการไดให
สัมภาษณใน 106  Magazine  ของครอบครัว ขาว 3  วา  แฟรี่แลนดสรรพสินคาเปนหางทองถ่ิน คู
เมืองปากนํ้าโพ  ท่ียืนหยัดมามากกวา  ๒๓  ป ยืนยันวาจะตอบแทนบางส่ิงกลับสูทองถ่ิน  “๒๒เรา
เปนคนนครสวรรค  แฟรี่แลนดเติบโตมาไดจากคนนครสวรรค  จึงเปนหนาท่ีของเรา ท่ีจะตอบ
แทนใหคนนครสวรรค”   โปรเจ็คหน่ึงท่ีแฟรี่แลนดทํามาตลอด เปนเวลาเกือบ ๒๐  ป  ก็คือ  การให
ธรรมะ  สวนงานดานอนุรักษก็ทํามาตลอด  แตเปนงานเล็กๆ  ระยะหลังคิดวาจะปลูกฝงความเปน
นักอนุรักษใหกับเด็กๆ  โดยเบ่ียงเบนความสนใจเขามาสูธรรมชาติ  แลวใหเขาเติบโตมาเปนผูใหญ
ท่ีมีจิตอนุรักษ     แทนท่ีจะเลนแตคอมพิวเตอร  ประเทศเราก็คงจะนาอยูขึ้นอีกมาก    ดังน้ันจึงทํา
โปรเจ็คไดโนเสารบุกแดนมังกร  ซ่ึงเด็กมีความสนใจที่จะดูชีวิตสัตว  น่ังดู  Dicovery  Chanel  มัน
นาท่ึงมาก  คร้ังลาสุดจัดนิทรรศการ  สืบ  นาคเสถียร  จัดจําลองบานและอนุสรณสถาน  ของคุณสืบ  
บรรยากาศของผืนปา  และการทํางานของหนวยลาดตระเวน    เพ่ือสรางความรูสึกท่ีจะสืบสาน
ธรรมชาติตอไป   เด็กกลุมน้ีจะไมมีความรูสึกจะครอบครองสัตวปา   และจะเปนคนบอกพอแมวา
อยาทํา   และถาเด็กๆ ของเรามีส่ิงน้ี  เชื่อแนวาสังคมจะนาอยูข้ึน  และจะมีโครงการ  Hand  in  Hand 

                                                            
๒๒ สันติ  คุณาวงศ,  ผูพิทักษส่ิงแวดลอม , นิตยสาร  106  Magazine  ของครอบครัว ขาว 3 , ฉบับที่ 

๓๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔, หนา ๒๔ 



๑๑๓ 
 
Save  the  world.  หรือเรียกวา  คนละไม  คนละมือน่ันเอง  ยังไดชวนใหคนอื่นมารวม  เขาก็บอกวา  
ไมเอาหรอก  อยางท่ีทํามันเปนไฟไหมฟาง   เด๋ียวก็หายไป  แตกรรมการผูจัดการแฟร่ีแลนด  พูดวา  
“หางทําไดก็คือการจุดไฟ  แตเปนไฟกองใหญ  แลวท่ีเหลือ  ก็มาชวยกันตอไฟคนละนิดคนละ
หนอย”    พอแมตองฉวยโอกาสน้ีมาอธิบายใหลูกฟง  แลวนํามาตอยอด  ถาจัดไดทุกปแบบตอเน่ือง 
เด็กก็จะศึกษาไดอยางตอเน่ือง  ในท่ีสุดก็คือการปลูกฝงเขาไปในจิตใจ  และยังไดกลาวท้ิงทายไววา  
เม่ือทําโครงการแลว  เห็นคนมาชมย้ิมแยมแจมใสรูสึกมีความสุข  เปนแรงขับใหทีมงานทุกฝายของ
หางท่ีทํางานน้ี  ย่ิงกวารางวัลใดๆ หรือถาใครจะมองวาเปนในแงการคา ทําใหคนรูสึกดีกับหางของ
เรา  ก็แลวแตไมผิดอะไร  ทุกส่ิงดีหมด     

หลักการบริหารธุรกิจของบริษัท แฟร่ีแลนด สรรพสินคาจํากัด โดยการนําเอาหลัก
พุทธจริยธรรมมาปรับใชน้ัน  เริ่มจากการนํามาบริหารตัวผูนํากอน  ใหรูใหเขาใจธรรมชาติของ
ตัวเอง  รูจักควบคุมตัวเอง  ตองเขาใจวาทุกอยางในโลกน้ีมีของคูกันเสมอและจะสลับกันไป  เชน  
ธุรกิจอาจขาดทุนบาง  กําไรบาง เปนเรื่องธรรมดา  ดังน้ันเม่ือมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนก็อยาตกใจ  
หรืออยาดีใจมากจนเกินไป  ในการบริหารถือวาใจเปนสิ่งสําคัญ  เปนตัวตนเหตุ ธุรกิจจะดีได  
ผูบริหารตองมีจิตใจดีกอนแลวทุกอยางจะดีตาม  นอกจากน้ียังนําหลักพุทธจริยธรรมมาใชตั้งแตใน
เร่ืองของการคัดคนเขาทํางาน  คือกอนท่ีจะรับเขาทํางานน้ันจะตองถูกถามกอนวา  รูจักศีลหรือไม  
รูจักขอใดบาง  แลวทําผิดขอไหนมากท่ีสุด  ผูบริหารท่ีน่ีตองรูจักเขาใจคนอื่นซ่ึงจุดมุงหมายในการ
ดําเนินธุรกิจน้ีจะเนนท่ีทําธุรกิจแลวสบายใจ  ไมใชมุงไปท่ียอดขายหรือกําไรเพียงอยางเดียว  
จะตองยึดถือใจเปนหลัก  และตองรูจักรักษาใจใหดี  ธุรกิจหางสรรพสินคาเปนเรื่องของการบริการ
เปนหลัก  ดังน้ันจะตองดูหรือคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ  ไมเอาเปรียบลูกคา  ตอง
ทําใหลูกคาเช่ือใจ ลูกคาตองไดของดีมีคุณภาพ  ในระยะส้ันอาจยังไมเห็นผลแตในระยะยาวยอดขาย
ก็ดีเองเพราะลูกคาเช่ือใจ 

๔.๕  การประยุกตใชพุทธจริยธรรมของพนักงาน บริษัทแฟร่ีแลนด 
ในการทํางานน้ันจะประสบกับความสําเร็จได ก็ดวยมีบุคคลสองฝายคือ นายจาง  กับ

ลูกจาง  บริษัทแฟรี่แลนด มีการอบรมและพูดคุยกับพนักงานอยูเสมอวาทุกคนคือเพ่ือนรวมงาน  
งานจะสําเร็จไดน้ันไมใชอยุท่ีทีมของผูบริหารแตฝายเดียว  แตก็อยูท่ีฝายปฏิบัติงานดวยเชนกัน 
ดังน้ันทางบริษัทฯ  จึงใหความสําคัญกับพนักงานคอนขางมาก  นอกจากจะใหความดูแลเร่ือง
สวัสดิการตอพนักงานแลว  ยังดูแลเรื่องจิตใจ เชนมีการอบรมธรรมะอยูเปนประจํา  จึงทําให



๑๑๔ 
 
พนักงานที่น่ี เปนคนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถนําเอาพุทธจริยธรรมมาปรับใชในการ
ทํางานไดดังตอไปน้ี 

อิทธบาท ๔     หมายถึง  คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ  หรือคุณธรรมท่ีนําไปสู
ความสําเร็จ  แหงผลที่มุงหมาย  ประกอบดวยหลักสําคัญมีอยู  ๔  ประการคือ๒๓     

๑. ฉันทะ  คือความพอใจ  ไดแกความตองการที่จะทํา  ใฝใจรักจะทําส่ิงน้ันอยูเสมอ 
๒. วิริยะ  คือความเพียร      ไดแก ขยันหม่ันประกอบส่ิงน้ัน     คือความพยายาม  ความ 

เขมแข็ง  อดทน  เอาธุระไมทอถอย 
๓. จิตตะ  คือความคิดไดแก    ตั้งจิตรับรูในส่ิงท่ีทําดวยความคิดเอาจิตฝกใฝ  ไมปลอย 

ใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป 
       ๔. วิมังสา   คือ ความไตรตรอง ทดลอง  ไดแก  หม่ันใชปญญาพิจารณาตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบขอย่ิงหยอนในส่ิงท่ีทํา มีการวางแผน  วัดผล  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

วิธีประยุกตการใชงาน 

ธรรมหมวดน้ี  พนักงานไดนําไปประยุกตใชการทํางานดานบริการลูกคา  คือการ
ทํางานบริการ  จะตองใชหลักอิทธิบาทธรรมในการทํางานอยูเสมอ  ไมเชนน้ันก็จะบรรลุเปาหมาย
ไดยาก  แทจริงแลวธรรมหมวดน้ีสามารถที่จะปรับใชไดในงานทุกประเภท  เพราะมีความเชื่อมโยง
กันได  จนกระท่ังทําใหผูใชบรรลุถึงเปาหมายท่ีตนตั้งไว  หากเปาหมายน้ันชอบธรรมและถูกตอง  
เปนไปได  เชนการปฏิบัติกรรมฐานก็ใชหมวดน้ี  การศึกษาเลาเรียนก็ใชไดเชนกัน  แมคนทํางาน
ตางอาชีพก็ย่ิงจําเปนตองใชใหมาก  เพราะจะตองมีความพึงพอใจ  ความตั้งใจ  ความเอาใจใส  และ
ความฉลาดในการปฏิบัติงาน  จึงจะทําใหงานน้ันประสบความสําเร็จได        

หนาท่ีของลูกจางท่ีพึงปฏิบัติตอนายจาง 
ในฐานะของพนักงานก็มีหนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอผูบริหาร  คือจะตองทํางานจนเต็ม

ความสามารถใหคุมกับคาจาง  ไมอูงาน เปนตน จะไดลดปญหาแรงงาน  และงานก็จะไดดําเนินไป
ไดดวยความสงบเรียบรอย ซ่ึงมีดังตอไปน้ี๒๔ 

๑. ลุกขึ้นทํางานกอนเจานาย 
๒. เลิกงานทีหลังเจานาย 
๓. ถือเอาแตของท่ีนายให 

                                                            
๒๓ วิ.มหา (ไทย) ๒/๓๑๔/๓๑๔ 
๒๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๕/๒๐๔ 



๑๑๕ 
 

๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดีย่ิงขึ้น 
๕. นําคุณความดีของนายจางและกิจการไปเผยแพร  และกลาวสรรเสริญในท่ีตางๆ 
วิธีประยุกตการใชงาน 
พนักงานในบริษัท  ทุกคนไดรับการอบรมปฏิบัติธรรม จึงเต็มใจและมีความสุขในการ

ทํางาน  รูจักหนาท่ีของตนเองดี  และไมมีการลักขโมยโดยเด็ดขาด นอกจากจะมีการลงโทษในการ
ลักขโมยโดยการใหออกจากงานแลว พนักงานท่ีน่ียังมีจิตสํานึกเพราะแทบทุกคนมีศีล ปญหาใน
เร่ืองน้ีจึงไมคอยเกิดขึ้น สวนขออื่นน้ันพนักงานท่ีน่ีก็ทําอยูแลว 

สุขของคฤหัสถ  ๔  สถานคือ  

สุขของคฤหัสถ  หมายถึง  สุขของชาวบาน  สุขท่ีผูครองเหยาเรือน  ควรมีควรได มี  ๔  
อยางคือ๒๕ 

๑.  อัตติสุข   สุขเกิดแตความมีทรัพย   หมายถึงวาไดความภูมิใจ   ความสบายใจ  ความ
อุนใจวาตนมีทรัพย  ซ่ีงหามาดวยความขยันหมั่นเพียร  ดวยนํ้าพักนํ้าแรงความอุตสาหะของตนดวย
ความสุจริตและชอบธรรม 

๒. โภคสุข  สุขเกิดแตการใชจายทรัพย    หมายถึงวาไดความภูมิใจ   ความสบายใจ  
ความสะดวกใจในการใชจายทรัพย   ท่ีไดมาดวยความสุจริตและชอบธรรม 

๓.   อนณสุข  สุขเกิดจากความไมเปนหน้ี  หมายความวา  ไดความภูมิใจ  ความโลงใจ  
ความเบาใจ  ท่ีตนไมเปนหน้ีใคร  ไมถูกใครมาทวงถามหน้ี  ไมมีภาระตองเสียดอกเบ้ีย 

๔.  อนวัชชสุข   สุขเกิดจากการประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ  หมายความวาสุข
เกิดจากความประพฤติไมมีโทษ  ไดแกไดความภูมิใจ  ความสบายใจท่ีตนมีความประพฤติสุจริตไม
บกพรอง  เสียหาย  ท้ังการงานท่ีทําก็เปนสัมมาชีพ  ใครๆจะตําหนิติเตียน  มิได  สุขขอน้ีมีคามาก
ท่ีสุด  เพราะเปนสุขท่ีเกิดจากศีลธรรม  จริยธรรมโดยตรง   

วิธีประยุกตการใชงาน 

พนักงานท่ีน่ี มีตัวอยางท่ีใชชีวิตพอเพียงจากผูบริหารหลายทาน  ท่ีทําเปนแบบอยางอยู
เสมอ  จึงทําใหมีการใชจายอยูในความพอดี ไมคอยมีปญหาเก่ียวกับการใชจายทรัพย  สวนสุขท่ีเกิด
จากการทํางานท่ีปราศจากโทษน้ัน  พนักงานท่ีน่ีไดรับอยูเปนประจําแลว เพราะการทํางานท่ีน่ีเปน
การทํางานท่ีไมมีโทษ เปนสัมมาอาชีพ  ไมเบียดเบียนใครใหไดรับความเดือดรอน  และท่ีสําคัญท่ีน่ี

                                                            
๒๕ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๖๒/๙๐. 
 



๑๑๖ 
 
มีธรรมะใหประพฤติปฏิบัติตามกําลังท่ีตนเองจะทําได  จึงเทากับวาพุทธจริยธรรมขอน้ีมีอยูแลวใน
การทํางานท่ีแฟร่ีแลนด 

 เบญจศีล –เบญจธรรม    จริยธรรมในระดับน้ีเปนขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนท้ังตอตนเองและ
ตอสังคม  กลาวอีกอยางหน่ึงวาเปนหลักมนุษยธรรมข้ันพ้ืนฐาน เบญจศีล  อันไดแกศีล ๕  และเบญจ
ธรรม  อันไดแกธรรม ๕  ประการ  ซ่ึงเปนธรรมท่ีสนับสนุนกัน เปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติควบคูกันมีดังน้ี 

๑. เบญจศีล  

๑.๑   เวนจากการฆาสัตว  (ปาณาติปาตา เวรมณี) 
๑.๒  เวนจากการลักทรัพย  (อทินฺนาทานา เวรมณี) 
๑.๓  เวนจากประพฤตผิิดในกาม  (กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ) 
๑.๔  เวนจากการพูดปด  (มุสาวาทา เวรมณี) 
๑.๕  เวนจากการด่ืมสุราและเมรัย  (สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี) 

๒. เบญจธรรม  
๒.๑  มีเมตตากรุณาตอสัตว (เมตตา-กรุณา) 
๒.๒  เล้ียงชีวิตในทางท่ีถูกตอง  (สัมมาอาชีวะ) 
๒.๓  มีความสํารวมระวังในกาม  (กามสังวร) 
๒.๔  พูดแตคาํสัตยจริง  (สัจจะ) 
๒.๕  มีสติรักษาตนไวเสมอ (สติ-สัมปชัญญะ)๒๖  

เบญจศีลเปนหลักจริยธรรมเบ้ืองตนฝายละเวน  สวนเบญจธรรมเปนฝายตองประพฤติ
เปนหลักธรรมควบคู  ถาประพฤติในเบญจศีล  ก็เหมือนไดประพฤติในเบญจธรรมดวย    

วิธีประยุกตการใชงาน 

เน่ืองจากบริษัทแฟรี่แลนด    เม่ือรับพนักงานเขามาใหมก็จะมีการอบรมหาเชา  คือ
อบรมไหวพระสวดมนตอยางถูกวิธี  เปนเวลาหาวันติดตอกัน  อบรมใหมีศีลรูจักเบญจศีล เบญจ
ธรรม และดูพฤติกรรมจนกวาจะไดบรรจุเปนพนักงาน  ถาไมผานก็ถือวาไมไดบรรจุถือวาไมผาน
เกณฑการทํางานของบริษัท  ฝายประเมินการทํางานของบริษัทจะใชเกณฑของศีลธรรมมาเปนตัว
วัด  เพ่ือท่ีจะดูวาควรท่ีรับไวเปนพนักงานประจําของบริษัทหรือไม  เน่ืองจากความรูความสามารถ
ในตําแหนงงานน้ันเมื่อเขามาเปนพนักงานของบริษัทแลว  ทางหัวหนาแผนกจะเปนฝายสอนงานให
เอง  ผูบริหารท่ีน่ีถือวาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีอยูในตัวบุคคลคนน้ันตองมากอน  เพราะถึงจะทํางาน

                                                            
๒๖ ม.มู.(ไทย)  ๑๒/๔๘๕/๓๖๗ 



๑๑๗ 
 
เกงสักเพียงไร  แตไมมีศีลธรรมประจําใจแลวก็ถือวาใชไมไดอยูดี  เพราะคนท่ีมีศีลน้ันยอมจะอยูใน
กรอบในระเบียบวินัยไดดีกวาคนท่ีไมรูจักศีล  แตทํางานเกงอยางเดียว  ดังน้ันพนักงานที่น่ีจะตอง
เปนคนมีศีล  จึงจะอยูได   

อบายมุขอีก  ๖  ประการ  ท่ีจะตองหลีกเล่ียงไมพึงปฏิบัติเพราะเปนทางแหงความเส่ือม  
๖  ประการ 

อบายมุข  ๖  ประการ๒๗ คือ 
๑.  การด่ืมนํ้าเมา 
๒. การเท่ียวกลางคืน   
๓. การเท่ียวดูการเลน 
๔. เลนการพนัน 
๕. คบคนชั่วเปนมิตร 
๖. เกียจครานในการทํางาน 

วิธีการประยุกตการใชงาน 

สําหรับหลักพุทธจริยธรรมขอน้ี  ทางบริษัทมีการอบรมใหพนักงานหลีกเล่ียงจาก
อบายมุข ๖  ประการ  โดยจัดตั้งชมรมเพ่ือนชวยเพ่ือนขึ้นโดยจะมีเพ่ือนท่ีคอยสอดสองดูแลกันใน
บริษัท  เม่ือเห็นพนักงานคนใดท่ีมั่วสุมในอบายมุขเหลาน้ีก็จะคอยเตือนใหสติ  ถาไมฟงก็จะถึง
ผูบริหาร     ผูบริหารก็จะตักเตือนและสงไปปฏิบัติธรรม     และถาไมไดผลก็จะตองทําตามกฎของ 
บริษัทในขั้นตอๆไป 

จากการกลาวมาขางตน จะเห็นวา บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด  ไดมีการ
ประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในทุกๆดาน  ไมวาจะเปนการตลาด  การบริการ  
การบริหาร  เปนตน  ทําใหเกิดประโยชนท้ังกับบริษัทฯเอง และตอชุมชนมากมาย  พอจะสรุปได
ดังตอไปน้ี 

๑. ประโยชนตอลูกคา       ขายสินคาและบริการใหถูกตองตามจํานวนคุณภาพ  ในราคา 
ยุติธรรม  มีกําไรตามสัดสวนท่ีเหมาะสมกับคุณภาพสินคาหรือบริการ  มีความรับผิดชอบตามภาระ
ผูกพันของตน  ใหบริการลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกันในทุกโอกาส  ละเวนการกระทําใดๆ  ท่ีจะ
ควบคุมการตัดสินใจของลูกคาในการซ้ือหรือรับบริการ  หรือสรางเง่ือนไขใหลูกคาตองทําตาม  ไม

                                                            
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๘/๑๙๖ 
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กระทําการใดๆ เพ่ือใหสินคามีราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผล  เชน การกักตุนสินคา  ปลอยขาวอันเปน
เท็จเพ่ือใหลูกคาหลงเชื่อ  รวมท้ังปฏิบัติตอลูกคาและใหบริการดวยนํ้าใจไมตรี มีอัธยาศัยท่ีดีตอกัน 

๒. ประโยชนตอพนักงาน   ใหคาจางและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
และลักษณะงาน  รวมท้ังการใหรางวัลเม่ือธุรกิจมีกําไรมากข้ึน  เอาใจใสในสวัสดิการ  สภาพการ
ทํางานของพนักงานใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  พัฒนาใหความรูเ พ่ิมความชํานาญและ
ประสบการณ  ปกครองและพิจารณาผลตอบแทนดวยความยุติธรรม  ใหโอกาสในการแสดง
ความสามารถเทาเทียมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี  ศึกษาอุปนิสัยและความถนัด
ของพนักงานวาเหมาะสมกับงานประเภทใด  และพิจารณาวิธีท่ีทําใหเขาทํางานไดดีท่ีสุดและพอใจ
กับงานท่ีเขาทํา  เคารพสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน  ใหคําปรึกษาใหความชวยเหลือท้ังในเร่ืองงาน
และเร่ืองสวนตัวตามความเหมาะสม  รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานไดประพฤติธรรม  และ
ประพฤติตนเปนพลเมือง ดีของสังคม 

 ๓.  ประโยชนตอสังคม   ละเวนการประกอบธุรกิจท่ีทําใหสังคมเส่ือมท้ังจิตใจและ
ศีลธรรม  อันสงผลใหคนในสังคมขาดคุณภาพและสรางคานิยมท่ีผิด  หลีกเล่ียงการทําธุรกิจท่ี
สนับสนุนใหเกิดการทําผิดกฎหมาย  เชน การรับซ้ือของโจร  การรับซื้อของเถ่ือน  ของหนีภาษีเปน
ตน  จัดกิจกรรมสงเสริมส่ิงแวดลอม  และเอาใจใสกิจการของตนไมใหทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เคารพในสิทธิทางปญญาของผูอ่ืน หรือธุรกิจอื่น  ใหความรวมมือกับทุกฝายใน
ชุมชนเพ่ือสรางสรรคสังคม และจัดโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับบุคคลท่ัวไปเพ่ือพัฒนาจิตใจคนใน
สังคมใหสูงข้ึน 



 บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซ่ึงเปนการศึกษาท้ังใน
ดานเอกสาร  และการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  โดยผลการวิจัยพบประเด็นดังตอไปน้ี 
๑. หลักในการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจเปนอาชีพที่มีบทบาทมากในการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน นักธุรกิจ
ตองจรรโลงศรัทธาตออาชีพ  ทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมอาชีพและสรางใหเกิดการยอมรับ
บทบาทของตนใหเกิดข้ึนในสังคมท่ีตนเปนสมชิกอยู  ปจจุบันนักธุรกิจและองคกรตางๆใหความ
สนใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมมากข้ึน  แมวา
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและการแสดงความรับผิดชอบจะทําใหธุรกิจหรือองคกรมีคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น  แตท้ังสองส่ิงน้ีก็มีผลดีตอธุรกิจเชนกัน  คือเปนการสรางภาพพจนอันจะสงผลใหลูกคาเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอองคกร  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอยอดขายขององคกรดวย  จริยธรรมไมใชกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนอยางเปนทางการ  หากแตเปนคุณคาและหลักเกณฑทางศีลธรรม  
หรือคุณธรรมที่เกิดจากจิตสํานึกภายใน  จริยธรรมธุรกิจจึงเปนคนละส่ิงกับกฎหมายธุรกิจ ดังน้ัน
จริยธรรมธุรกิจจึงมีลักษณะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาการตระหนักรูภายในของตนเอง  คือปจเจกบุคคล
รับรูและพัฒนาตนเองโดยหนาท่ี  ไมตองมีผูอื่นมาบังคับใหกระทํา  คือรูหนาท่ีของตนวาควรกระทํา
อะไร  อยางไรใหถูกตองเหมาะสมโดยไมมีส่ิงใดหรือใครมาบังคับ  เปนการตัดสินใจกระทําอยางมี
อิสระภายในตนเอง   หลักจริยธรรมจึงเปนหลักแหงการรูในตนเอง  ภายในจิตสํานึกรูของบุคคลท่ี
จะรูคุณ  รูโทษในการกระทํา  รูวาถาทําส่ิงใดแลวเกิดโทษภัยแกตนเองแลวก็ยอมเกิดโทษภัยแกผูอ่ืน  
เขายอมไมทําส่ิงน้ันลงไป   

จริยธรรม  จึงหมายถึงความประพฤติ  การกระทําและความคิดท่ีถูกตองเหมาะสม  การ
ทําหนาท่ีของตนเองอยางถูกตองสมบูรณ  เวนส่ิงควรเวน  กระทําส่ิงควรทํา ดวยความฉลาด
รอบคอบ  รูเหตุผล  ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล  นําเอาส่ิงเหลาน้ีมาใชในชีวิตประจําวัน  
โดยนัยน้ี  จะเห็นวาจริยธรรมมีคุณคาและจําเปนสําหรับคนทุกคนในทุกสาขาอาชีพทุกสังคม  
สังคมจะอยูรอดไดก็ดวยจริยธรรม จะสงบสุขหรือวุนวายก็ขึ้นอยูกับจริยธรรมที่ปจเจกชน  
ครอบครัวหรือสังคมน้ันๆ  ประพฤติปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด 
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๒. พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา              
พุทธจริยธรรมน้ันเปนหลักเกณฑทางจริยธรรม     ซ่ึงทานผูรูมีพระพุทธเจาเปนตนได 

ทรงวางไว  เพ่ือเปนมาตรฐานความประพฤติของมนุษย  ตั้งแตพ้ืนฐานเบ้ืองตน  ทามกลาง  และ
ระดับสูง  เพ่ือใหมนุษยไดดําเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเทาท่ีมนุษยจะข้ึนใหถึงไดใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ  มีสติปญญา  มีความสุขอันสมบูรณท่ีสุด  เพราะพุทธจริยธรรมเปนเรื่องท่ีวาดวยอุดมคติ
ของชีวิตหรือความดีอันสูงสุด 

ระดับของพุทธจริยธรรม  มี  ๓ ระดับดวยกันคือ 
๑. พุทธจริยธรรมระดับตน  เปนไปเพ่ือความสงบเรียบรอยของสังคม  หลักธรรม คือ 

เบญจศีล  เบญจธรรม  ทิศ ๖ 
๒ . พุทธจริยธรรมระดับกลาง   เปนไปเพ่ือขัดเกลาตนเองใหมีคุณธรรมสูงขึ้น  

หลักธรรม คือ  ศีล ๘  หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
๓.  พุทธจริยธรรมระดับสูง  เปนไปเพ่ือพัฒนาตนสูความเปนอิสระชน  หลักธรรม คือ

มรรคมีองค ๘ 
พุทธปรัชญาไดสอนหลักพุทธจริยธรรมการดําเนินชีวิตไวทุกระดับ ตั้งแตพุทธ

จริยธรรมสําหรับผูอยูครองเรือนจนถึงบรรพชิตผูออกแสวงหาความสงบ และความหลุดพนจากกอง
กิเลสท้ังปวงพระพุทธศาสนาไดแสดงอรรถะ คือจุดมุงหมายของชีวิตท่ีดีงาม ท่ีมนุษยพึงประสงคไว 
๓ ระดับ คือ        

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในโลกน้ี อันเปนจุดหมาย
เบ้ืองตน  หรือจุดหมายเฉพาะหนาท่ีมองเห็นไดในชีวิตประจําวัน อันไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 
หรือทรัพยสิน ฐานะเปนตน  

๒. สัมปรายิกัตถะ หรือประโยชนเบ้ืองหนา ประโยชนในภพหนา เปนประโยชนข้ันสูง
ท่ีลึกลํ้ากวาจะมองเห็นไดเฉพาะหนา เก่ียวเน่ืองดวยคุณคาของชีวิต เปนหลักประกันวา เมื่อละชีวิต
จากโลกน้ีไปแลว จะไมตกลงไปสูท่ีช่ัว อันไดแก ความเจริญดานจิตใจท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม
และศีลธรรม ใฝใจในทางในเร่ืองบุญกุศล มีความสงบสุขทางจิตใจ  

๓. ปรมัตถะ หรือประโยชนสูงสุด ประโยชนอยางย่ิงอันเปนจุดมุงหมายสูงสุด หมายถึง
จิตท่ีหลุดพนจากกิเลสและความทุกขท้ังปวง คือวิมุตติและพระนิพพานอันเปนสาระแทของชีวิต 
ไดแกการรูแจงและรูเทาทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไมตกเปนทาสของโลกและชีวิต 

หลักสําคัญของพุทธจริยธรรม มี ๓  ประการคือ 
๑.  การไมทําความชั่วท้ังปวง 
๒. การทํากุศลคือความดีใหถึงพรอม 
๓. การทําจิตของตนใหผองแผว 
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หลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจน้ันในทางคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏมีอยู
มากมายเชนกัน  ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

พระพุทธองคไดวางโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา นิสสัย ๔ ประการ  ไวเพ่ือเปน
หลักในการบริโภค ท่ีประหยัด  พอประมาณ  ไมฟุมเฟอย 

การผลิต 
ทิฎฐธัมมิกัตถะ  ๔   ไดแกประโยชนปจจุบันหรือหลักการสรางความสําเร็จใหเห็นทัน

ตา  บางทีเรียกวา  หัวใจ เศรษฐี (อุ  อา  กะ สะ)  คือ ขยันหา, รักษาดี,  มีเพ่ือนดี, ใชชีวิตพอเพียง 
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔   เม่ือหาทรัพยได จะตองไมประมาท โดยขวนขวายเพ่ือความเจริญ

ม่ันคงแหงโภคทรัพย มี ๔ ประการคือ  ของหายรูจักเสาะแสวงหามาคืน, ของชํารุดรูจักบูรณะ
ซอมแซม, รูจักประมาณความพอดีในการกินการใช,  พอบานแมบานจะตองเปนผูมีศีลธรรม 

การพาณิชย 
ปาปณิกังคะ   ๓   ประการ   องคคุณของพอคาแมคา   หรือนักธุรกิจจะประสบ

ความสําเร็จไดตองประกอบดวยองคคุณ ๓  ประการดังน้ี   มีตาไวกวางไกล รูจักสินคา, จัดเจนใน
ธุรกิจ, ถึงพรอมดวยแหลงเงินทุนเปนท่ีอาศัย  

อาชีพการคาขายท่ีควรเวน  มี ๕ ประการ ดังน้ี     การคาขายอาวุธ, การคาขายมนุษย,
การคาขายเน้ือสัตว, การคาขายนํ้าเมา, การคาขายยาพิษ 

หลักการลงทุน 
หลักการลงทุน  ลงแรงน้ันประกอบดวยคุณธรรม ๒  ประการคือ    ความเพียร,  ปญญา 
นอกจากน้ี  ยังมีหลักการใชจายทรัพย  เชน  หลัก โภอาทิยะ  ๕ , อริยทรัพย ๗  

หลักการปกครอง  เชน  อธิปไตย ๓ , พละ ๔,  สังคหวัตถุ ๔,  พรหมวิหาร ๔,อคติ ๔ เปนตน 
ดังน้ันจะเห็นวาพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเรื่องพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ไวมากมาย  ทุกแงมุม และสามารถนํามาใชเปนหลักในการประกอบธุรกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี 
 

๓. การประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ :กรณีศึกษาบริษัทแฟรี่แลนด สรรพสินคา จํากัด 
บริษัท แฟร่ีแลนดสรรพสินคา จํากัด  ไดกอตั้งและพัฒนามาจากการประกอบธุรกิจ

เล็กๆ  ของครอบครัว  จนสงสมประสบการณมาจนถึงปจจุบันเปนเวลาถึง  ๒๐ กวาป  บริษัทแฟรี่
แลนดจดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ ๒๕๓๐  และเปดดําเนินกิจการอยางเปนทางการ
เม่ือวันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๓๐  พ้ืนท่ีเม่ือเร่ิมดําเนินการมีเพียง  ๖,๐๐๐  ตารางเมตร  ปจจุบันมี
พ้ืนท่ีท้ังหมด  ๒๔,๐๐๐  ตารางเมตร    

แมปจจุบันหางสรรพสินคาในจังหวัดนครสวรรค จะเพ่ิมข้ึนมามาก แตแฟร่ีแลนดก็
ยังคงอยูในใจของชาวนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียงเสมอตลอดมา  เพราะนอกจากบริษัทแฟรี่
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แลนดจะตอบสนองความตองการของลูกคา  ดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพแลว  ยังตอบแทน
ดวยธรรมะอีกดวย  เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโนบายท่ีบริหารงานดวยการนําธรรมะมาใช   ไดแก 

๑) ทางบริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมบรรยายธรรมทุกเดือน   โดยแบงเปนรอบคือ รอบ 
ของพนักงาน  และรอบของบุคคลท่ัวไป  

๒) สนับสนุนใหพนักงาน  ไดเขาปฏิบัติธรรม     ท่ีสวนธรรมหาดเสลาซ่ึงเปนสถานที่ 
ปฏิบัติธรรมของบริษัทแฟรี่แลนด   ท้ังยังเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดเขาปฏิบัติธรรม
เชนเดียวกัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  เพราะทางบริษัทฯถือวาถาบุคคลผูเขาปฏิบัติธรรมแลวนํา
ธรรมะมาใชในชีวิตประจําวันได  น่ันถือวาเปนกําไรมหาศาล ท่ีจะหยิบย่ืนใหกับสังคม   

๓) แจกส่ือธรรมะ  เชนหนังสือ และซีดี ธรรมะ ทุกครั้งท่ีมีการบรรยายธรรม เพราะจะ 
ไดเผยแผธรรมในอีกรูปแบบหน่ึง  เพ่ือเขาถึงผูท่ีไมไดมาฟง 

๔) มีการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา  เชนวันข้ึนปใหม  วันสงกรานตได 
นิมนตพระมารับบิณฑบาตและแสดงธรรม เพ่ือใหพนักงานไดทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา  และ
มีการใหพนักงาน รดนํ้าขอพรผูบริหารในวันสงกรานต เพ่ือเปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ 

๕) นอกจากน้ีบริษัทแฟรี่แลนดก็ยังใชสถานท่ีจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอเยาวชน 
ของชาติตางๆมากมาย  เชน  การจัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพใหรางวัลเปนทุนการศึกษา  จัด
กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติรวมกับกรมปาไม  ซ่ึงทําใหเด็กๆ รูสึกอยากจะอนุรักษ
ธรรมชาติและสัตวปา  

๖) มีการแขงกีฬาสีในบริษัทฯ เพ่ือเปนการผอนคลายแกพนักงาน และเปนการกระชับ 
ความสามัคคีใหเกิดมีในหมูคณะ 

สวนในดานการบริหารงานก็ไดนําเอาหลักพุทธจริยธรรมมาประยุกตใชในการทํางาน
มาโดยตลอด ซ่ึงไดแบงออกเปน ๒  กลุม  คอืกลุมผูบริหาร  และกลุมของพนักงาน  ดังตอไปน้ี 

การประยุกตใชพุทธจริยธรรมของผูบริหาร   
๑)  หลัก  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  ซ่ึงสวนใหญเรียกวา  หัวใจเศรษฐี  อันเปนประโยชนท่ี

เกิดข้ึนในปจจุบันชาติน้ี  เปนธรรมะขอตนๆ ในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหประสบกับความสุข  โภค
ทรัพยตางๆ  ตามโลกียวิสัย กลาวคือ  การถึงพรอมดวยความขยัน,   ถึงพรอมดวยการรักษาทรัพย,  
การมีมิตรท่ีดี  และการรูจักใชจายอยางพอดีพอเหมาะ 

๒)  หลักสังคหวัตถุ ๔  ไดแกทานคือการแบงปนดานวัตถุส่ิงของตอกัน, ปยวาจา  การ
รูจักพูดกันอยางเปนมิตร  มีไมตรีตอกัน, อัตถจริยา  ทํากิจกรรมรวมกันอยางเก้ือกูล ไมทําลาย
ประโยชนของอีกฝายหน่ึง, สมานัตตา ปฏิบัติตอลูกคาและพนักงานดวยความสม่ําเสมอ 
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๓)  หลักพรหมวิหาร ๔  ไดแก ความมีเมตตาตอลูกนองอยากเห็นเขามีความสุข, กรุณา
มีความปรารถนาดีอยากใหพนักงานพนจากความทุกข, มุทิตา  มีความชื่นชมยินดีในความสําเร็จ
ของลูกนองเสมอ, อุเบกขา  วางเฉยในส่ิงท่ีควรวางเยไมเขาไปกาวกายวุนวาย 

๔)  อคติ ๔  ไดแก  การพิจารณาความดีความชอบของลูกนองโดยไมเห็นแกความชอบ 
ความชัง  ความกลัว และความหลง  เปนตน 

การประยุกตใชพุทธจริยธรรมของพนักงาน 
๑)  อิทธิบาท ๔  ไดแก  มีความพอใจในการทํางาน,  มีความขยันพากเพียรไมทอดท้ิง

กลางคัน,  มีใจจดจอตออาชีพ   และมีปญญาพิจารณา 
๒)  เบญจศีล  เบญจธรรม  คือ  การทําตนใหอยูในศีลในธรรม  ตั้งใจปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายใหแลวเสร็จไปตามเวลาท่ีกําหนด เมื่อพนักงานทุกคนมีศีลก็ทําใหปกครองงายไมเกิด
ความเดือดรอนในสังคมที่อยูรวมกัน 

๓)   ปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางท่ีพึงมีตอนายจาง   เชนเขาทํางานกอน  และเลิกทีหลัง
เจานาย  และไมถือเอาของที่เจานายไมไดใหมาเปนของตน  ท้ังยังปรับปรุงการทํางานใหดีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขั้น  พรอมท่ีจะกลาวสรรเสริญเจานายและบริษัทเสมอเม่ือมีโอกาส 

๔)  อบายมุข ๖  ไดแกส่ิงท่ีทําใหเส่ือม  พนักงานทุกคนตองละเลิกอบายมุขเพราะเปน
ส่ิงไมดีเปนทางแหงความเส่ือม  ท้ังยังเปนนโยบายของบริษัทท่ีไมรับพนักงานท่ีหลงอยูในอบายมุข
อีกดวย 

นอกจากน้ีก็ยังมีหลักพุทธจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานอีกหลายขอท่ีไมได
กลาวถึงในท่ีน้ี  แตก็พอมองออกวา  บริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคาน้ันเปนบริษัทท่ีไดนําเอาหลัก
พุทธจริยธรรมมาประยุกตใชโดยตรง 

ผลของการประยุกตใชพุทธจริยธรรม 
๑) ในระดับปจเจกบุคคล    เชนทําให มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูดีขึ้นเน่ืองจากละ 

เลิกอบายมุข เปนตน 
๒) ในระดับครอบครัว     มีความสุขมากข้ึน    มีเวลาใหกับครอบครัวมากข้ึน    เพราะ 

ปฏิบัติตนอยูในศีลในธรรม  ไมใชชีวิตออกนอกลูนอกทาง 
       ๓)  ในระดับชุมชน   ทําใหเกิดความรักความใกลชิดกับพระศาสนา และวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินมากข้ึน   เพราะมีการรวมกิจกรรม เชนการทําบุญตักบาตรในวันข้ึนปใหม วันสงกรานต 
เปนตน  พนักงานและผูบริหารใหความรวมมือเปนอยางดี 
      ๔)  ในระดับสังคม   มีการจัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียนนักศึกษา อยู เนืองๆ 
นอกจากน้ียังมีการจัดบรรยายธรรมตอประชาชนท่ัวไป  แจกหนังสือธรรมะ  และจัดปฏิบัติธรรมอีก
ดวย 
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จะเห็นไดวาทางบริษัท แฟรี่แลนดสรรพสินคา จํากัด  นอกจากจะใหความรูและใหส่ิง
ดีๆกับพนักงาน เชนธรรมะแลว ทางบริษัทก็ยังหวังวาเม่ือพนักงานไมไดทํางานท่ีน่ีแลว  ก็จะเปน
คนดีและเปนกําลังของสังคมตอไป 

 

๕.๒  ขอเสนอแนะ 

๕.๒.๑  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบวา  หลักพุทธจริยธรรมกับการประยุกตใชในการประกอบ 
ธุรกิจน้ันมีความสอดคลองกัน  ธุรกิจท่ีขาดจากหลักพุทธจริยธรรมน้ันจะอยูไมไดในระยะยาว จาก
ผลการสัมภาษณ  พบวานักธุรกิจมีการประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  โดยเฉพาะ
ในการดําเนินธุรกิจน้ัน  นักธุรกิจมีความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา และมีบทบาทในการเลือก
ดําเนินธุรกิจท่ีไมขัดตอหลักศีลธรรม  เพราะมีความรูเก่ียวกับ บาป  บุญ  คุณ  โทษ  ซ่ึงมีผลจาก
ความรูเร่ืองกรรม  จึงสงผลออกมาสูพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  ดังน้ันผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนดังตอไปน้ี 

๑)  นักธุรกิจควรพัฒนาตนเองในเร่ืองของพุทธจริยธรรม  เพราะจะสงเสริมคุณภาพ
ของการดําเนินชีวิต  ท้ังในสวนของการเร่ิมตนปฏิบัติตนเพ่ือใหหลุดพนจากทุกขตามจุดมุงหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา  และในสวนของการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกตอง  
รูจักเปาหมายของการมีชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  สรางสรรคประโยชนสวนตน
และสวนรวม  ไมกอทุกขโทษท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

๒)  นักธุรกิจควรศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมมาใชในการดําเนินธุรกิจ  เพราะหลักพุทธธรรมจะชวยใหนักธุรกิจมีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีถูกตอง  รูจักจุดหมายท่ีแทจริงของการประสบความสําเร็จทางธุรกิจ  ซ่ึงจะสงผลตอการมีพุทธ
จริยธรรมตอธุรกิจดวย 

๓)  จากการศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  การ
สงเสริมใหมีพุทธจริยธรรมในวิชาชีพอ่ืนดวยนับเปนการดี  เพราะจะสงผลตอการมีพุทธจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจดวย  โดยใหเร่ิมศึกษาศรัทธาตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือท่ีจะไดมีศรัทธา
อยางถูกตอง  ทําใหทิฏฐิหรือความเห็น  ความคิด  คานิยมท่ีถูกตองเปนจุดเริ่มตนของพฤติกรรมทุก
อยางในการดําเนินชีวิตของมนุษย  เมื่อมนุษยมีศรัทธาท่ีถูกตองก็จะมีการปฏิบัติท่ีถูกตอง  กอใหเกิด
ความรูความเขาใจ ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองย่ิงข้ึนไปอีก  และสามารถ
แกปญหาทุกอยางได  โดยเฉพาะปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน  ท้ังในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  



๑๒๕ 
 

การเมือง  หากพิจารณาใหดีแลวจะพบวาเกิดขึ้นเพราะมนุษยมีทิฏฐิท่ีผิดพลาดทั้งส้ิน  ดังน้ันการจะ
แกปญหาตางๆ จึงตองเร่ิมตนท่ีการแกทิฏฐิ  หรือความเห็นใหถูกตองเสียกอน  จึงเปนการแกปญหา
ท่ีตรงจุด และสามารถแกปญหาไดอยางแทจรงิ 
  



๑๒๖ 
 

๕.๒.๒  ขอเสนอแนะในการทําวิทยานิพนธตอไป 
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา  ยังมีประเด็นท่ีเปนประโยชนนาศึกษาคนควาวิจัยตอ

เพ่ือพัฒนาองคความรูใหครอบคลุมย่ิงข้ึน เห็นวาควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่องดังตอไปน้ี 
๑)  ศึกษาการประยุกตใชพุทธจริยธรรมในกลุมอาชีพอื่น ๆ  เชน  กลุมนักการเมือง  

กลุมทหาร และตํารวจ 
๒) ศึกษาเศรษฐศาสตรเชิงพุทธเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรตะวันตก 
๓)  ศึกษาการบริหารธุรกิจเชิงพุทธเปรียบเทียบกับการบริหารธุรกิจทางตะวันตก 
๔)  ศึกษาเปรียบเทียบสถานประกอบการท่ีมีการนําหลักธรรม มาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานขององคกร 
  

    



๑๒๗ 

 

บรรณานุกรม 
 
ก.   เอกสารช้ันปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.        พระไตรปฎกภาษาไทย       ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
                    กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
 

ข.   เอกสารช้ันทุติยภูมิ 
 (๑)   หนังสือ : 

 

กีรติ  บุญเจือ. จริยศาสตรสําหรับผูเริ่มเรยีน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. 
กรองแกว  อยูสุข และพิมพา  สรายุทธ.ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ,  

๒๕๓๒. 
ไกรยุทธ  ธีรตยาศินันท.  แกนสารของเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 
                  ๒๕๓๒ 
คูณ  โทขันธ. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรงุเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. ๒๕๔๕. 
จินตนา  สุนทรธรรม. ธุรกิจเบ้ืองตน. เชียงใหม : ศูนยหนังสือเชียงใหม, ๒๕๒๓. 
ฉัตรสุมน  พฤติภิญโญ. ธุรกิจกับส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย       

      สยาม, ๒๕๔๐. 
ทับทิม  วงศประยูร. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร:        

อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๔๐. 
ธงชัย  สันติวงศ  และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ.        

      นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙. 
พนิตา  อังจันทรเพ็ญ แปล/เรียบเรียง. พุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใชหลักพุทธธรรมในการทํา 

       ธุรกิจ  บทสนทนาระหวาง   พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)   กับนายลอเรนส  
       แวนเดน  มิวเซนเบิรก. พิมพคร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 

พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตฺโต).   ธรรมเพ่ือชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม.   กรุงเทพมหานคร :        
      บริษัทอัมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด, ๒๕๓๒. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต). จะพัฒนาคนอยางไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย).      
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๖. 



๑๒๘ 
 

_________  .เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม.พิมพคร้ังท่ี ๘  กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลศัพท.พิมพครั้งท่ี ๘  กรุงเทพมหานคร :        
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

__________. การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพครั้งท่ี ๒ กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๙. 
__________. ธรรมนูญชีวิต  พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม.กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๑. 
__________. พุทธธรรม. พิมพคร้ังท่ี ๘  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

, ๒๕๔๒. 
__________. เศรษฐศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งท่ี ๔ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมล-        

        คีมทอง, ๒๕๔๒. 
พระพรหมมังคลาจารย (ปญญา  นันทภิกขุ). งานคือชีวิต  ชีวิตคืองานบันดาลสุข. กรุงเทพมหานคร   
                      : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๐. 
พระมหาณรงค  จิตตโสภโณ. หลักธรรมสําหรับพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ        

         กรมศาสนา, ๒๕๒๗. 
พระมหาบุญมี  มาลาวชิโร.พุทธวิธี: สูสุดยอดนักบริหาร    ผูทรงภูมิท่ีลูกนองรัก    และเทิดทูนอยาง        
                        จริงใจ. กรุงเทพมหานคร : ธิงคบียอนด บุคส, ๒๕๕๓. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร   ธมฺม จิตโต ) .  คุณธรรมสําหรับนักบริหาร . พิมพค ร้ัง ท่ี  ๒        

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
พระมหาสุม  ปฺุญคุตฺโต และคณะพระนิสิต ศาสนศาสตร รุนท่ี ๒๑ มหมกุฎราชวิทยาลัย.  

พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย    
,๒๕๓๓. 

เพ่ิมศักด์ิ  วรรลยางกูร. จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวังอักษร, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ,ปญญานันทภิกขุ และ เขมกะ.หัวใจพุทธบริษัท. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

,๒๕๓๖. 
นิตย   สัมมาพันธ .  กลวิ ธีแกปญหาเศรษฐกิจสังคม    การบริหารเชิงพุทธ .  พิมพคร้ัง ท่ี  ๒        

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๙. 
นิพันธ  จิตรประสงค  และสมยศ  นาวีการ. ธุรกิจเบืองตน.  พิมพครั้งท่ี  ๒   กรุงเทพมหานคร  :  

โรงพิมพธรรมศาสตร, ๒๕๑๙. 



๑๒๙ 
 

บุญเกียรติ  โชควัฒนา. กลยุทธการคิดแบบ C E O .กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุคส, ๒๕๔๙. 
บุญทัน  ดอกไธสง. การบริหารเชิงพุทธ   (กระบวนการทางพฤติกรรม). กรุงเทพมหานคร : บริษัท- 

       บพิธการพิมพ จํากัด, ๒๕๒๘. 
บุญมี  แทนแกว. วิชาจริยศาสตรกับชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๔ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธนการพิมพ ,

๒๕๓๘. 
 __________.  จริยธรรมกับกับชีวิต. พิมพครั้งท่ี๗. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,๒๕๕๒. 
ปจจัย  บุนนาค. เศรษฐศาสตรธุรกิจ. พิมพคร้ังท่ี ๒  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช   

จํากัด, ๒๕๒๒. 
ประภาศรี  สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
ประเวศ   วะสี .  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม  แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม .    

กรุงเทพมหานคร :  หมอชาวบาน, ๒๕๔๒. 
เย่ียม คุณาวงศ.  เสนทางชีวิต .กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรปร๊ินจํากัด, ๒๕๔๐. 
รังสี  สุทนต.  เศรษฐีแทฟงธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ,๒๕๔๓. 
โรม  สุรเสน. คูมือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ       

กรมการศาสนา, ๒๕๓๔. 
วรภัทร  ภูเจริญ. การบริหารวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อริยชน จํากัด, ๒๕๓๗. 
สมบูรณ  ศาลยาชีวินและคณะ. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจในประเทศไทย       

เปรียบเทียบกับนักธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน     
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๑. 

สมพร  เทพสิทธา. พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจและชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ       
โอเดียนสโตร, ๒๕๔๑. 

__________. การสงเสริมศาสนาและจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร : สภาสังคม      
สงเคราะหแหงประเทศไทย, ๒๕๔๐. 

__________. ภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะหแหง        
ประเทศไทย, ๒๕๔๑. 

สุลักษณ  ศิวรักษ. การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : เสมสิกขาลัย, ๒๕๓๘. 
ไสว  มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา  นักบริหาร นักปกครอง    

และประชาชนท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒. 



๑๓๐ 
 

อภิชัย   พันธเสน   และคณะ .   พุทธเศรษฐศาสตร   ฉบับนิสิต   นักศึกษา  และประชาชน .     
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกหญาวิชาการจํากัด, ๒๕๔๙. 

อภิศักด์ิ  สุริยาปกรณ. ๓๐ กลยุทธ  เคล็ดลับ  ปรัชญา  เพ่ือนักบริหารรุนใหม. กรุงเทพมหานคร :        
สํานักพิมพโอม, ๒๕๔๗. 

      

(๒)  นิตยสาร , วารสาร : 
 

กิตติภูมิ  มีประดิษฐ,การพัฒนาคุณภาพจิตท่ีมีอิทธิพลตอความประพฤติของมนุษยในสังคม,วารสาร 
                  INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW ปท่ี ๑๑ (ฉบับท่ี ๑๕๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )  
                  : ๑๕๔  
สันติ  คุณาวงศ. “ เราจะฝาขามไป เดิมพันแฟรี่แลนด ”. โลกธุรกิจ. ปท่ี ๔  (ฉบับท่ี  ๑๗๙  สิงหาคม  

       ๒๕๓๙ ) : ๑๐. 
__________. “ บทบาทใหมของหางภูธรยุคยักษชนยักษ”.   คูแขง.  ปท่ี ๑๗   ( ฉบับท่ี ๒๓๓  
                    พฤษภาคม  ๒๕๔๐ ) : ๖๓. 
__________. “ผูพิทักษส่ิงแวดลอม”. Krobkruakao  106   Magazine. ปท่ี ๑  ( ฉบับท่ี ๓๑      
                     กันยายน ๒๕๕๔  :  ๒๔.  
คณะผูบริหารแฟรี่แลนด. คูมือการบริหาร. ปท่ี ๒ (ฉบับท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) : ๓ 
 
 (๓)  วิทยานิพนธ และงานวิจัย : 
 

กัลยธีรา  สรรพสัมฤทธ์ิ.  “นักธุรกิจ กับ พุทธศาสนา”. สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา  
                       วิชาศาสนศาสตร  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
จตุพร  รวมใจ. “ การศึกษาศาสนาภาพ   และการประยุกตหลักพุทธธรรมของนักธุรกิจ : ศึกษากรณี 
                      นักธุรกิจไทยพุทธในกรุงเทพมหานคร”.     วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา 
                    บัณฑิต   สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๔.  
คําพอง   งามภักด์ิ.  “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดประโยชนนิยมกับแนวคิดพระพุทธศาสนา”      

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจริยศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓. 

ชาตรี  ลุนดํา.  “ บทบาทการนําพุทธธรรมไปใชในการบริหารองคกร :  กรณีศึกษา   ชมรมชาวพุทธ 
                    พาตา”.  สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิตสาขา วิชาศาสนศาสตร วิทยาลัยศาสน-                 
                    ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖. 



๑๓๑ 
 

ทองนาค  สุภาวัฒนพันธ. “ศึกษาเชิงวิเคราะหหลักธรรมในการแกปญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน
หนองนาคํา  อําเภอหนองนาคํา  จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ปรีชา   ชางขวัญยืน. “ศึกษาจริยศาสตรสังคมในพุทธศาสนาเชิงวิจารณ”.วิทยานิพนธปริญญา       
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต,ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,       
๒๕๒๐. 

พระมหาอําพรรณ  อภิวโร.   “นักธุรกิจกับหลักคําสอนเร่ืองกรรม”  สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตร 
       บัณฑิตสาขา วิชาศาสนศาสตร  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘. 

เพชรา  ภูมิอานนท. พุทธศาสนาและเศรษฐกิจ : “ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นทางเศรษฐกิจของ       
พุทธสาสนิกชน  ณ วัดธรรมกายและพุทธสถานสันติอโศก”.วิทยานิพนธปริญญา      
อั กษรศ าสตรมหาบัณ ฑิต   สาข าศ าสนา เปรี ยบ เ ที ยบ   บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๓. 

พิสมัย  สอนบุญมี. “การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตรกับปรัชญาพระพุทธสาสนา”,       
วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร      บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๗.  

สุนทราภรณ   เตชะพะโลกุล. “เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับวิถีการพัฒนาของไทย”.วิทยานิพนธ
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๒๕๓๔. 

สมโภช   ศรีพันธ.”ศึกษาวิเคราะหเศรษฐศาสตรตามแนวพระไตรปฎก”.วิทยานิพนธปริญญาพุทธ       
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-       
วิทยาลัย.๒๕๓๖. 

สุภาวดี   นัมคณิสรณ. “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร”.วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต          
ภาควิชาปรัชญา .บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๙.    

 

(๔)  เอกสารอิเล็กทรอนิกส : 
 

คุณธรรม ๗  ประการ ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ธนาคารออมสิน                            
ธันวาคม  ๒๕๔๒,  <htt://www.codi.or.th./index.php?optin=comcontent&view 
=article&id=368&lang=th .> [ ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๔]. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ธรรมกับการลงทุน สูเศรษฐีแสนสุข.    
                <http://www.dhammatoday.com/download/stock_exchange_2.pdf  [๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔].> 



๑๓๒ 

 

พระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,๒๔๙๓.      
         < http//www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&id=538975875&Ntype   
           =19 > [ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๔]. 

สันติ  คุณาวงศ รอฟนชมรมหางฯ ภูธร, < http//www. Gotomanager.com/news/details.aspx?id = 
        283 > [ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๔]. 

 
(๕) บทสัมภาษณ : 
 
นายกุลธวัช  คุณาวงศ,   รองกรรมการผูจัดการบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด,  ๑๙ พฤศจิกายน   

     ๒๕๕๔. 
นายเย่ียม   คุณาวงศ, ประธานบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด, ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 
นางวันทนีย บูรณเสน, ผูจัดการฝายบัญชี และการเงิน  แฟร่ีแลนดสรรพสินคา,  ๒๕ พฤศจิกายน   
                    ๒๕๕๔. 
นายสันติ   คุณาวงศ, กรรมการผูจัดการบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด, ๑๘ พฤศจิกายน   
                    ๒๕๕๔    
นายเสริมพงษ   คุณาวงศ,ผูจัดการฝายการคลังสินคาของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด,  ๒๐  
                 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
นางสุรัตน  บาทบํารุง , ผูชวยผูจัดการฝายการคาท่ี ๒  ของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด, วันท่ี  
                 ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๓๔ 
 

ภาคผนวก  ก. 
บทสัมภาษณ 

 

      จะเห็นไดวาบริษัทแฟรี่แลนดนอกจากจะเปดโอกาสใหพนักงานแลว  ก็ยังเผ่ือแผไปยัง

สังคมรอบขางอีกดวย  เพราะทางบริษัทถือวาลูกคาทุกทานเปนผูมีพระคุณตอบริษัทและหนาท่ีของ

พนักงานก็จะตองเลือกสิ่งดีๆใหกับลูกคาทุกทานเพ่ือเปนการตอบแทน  ซ่ึงเปนหนาท่ีของพนักงาน

ท่ีน่ีทุกคนอยูแลวพนักงานท่ีน่ีถูกสอนวาวันน้ีเราจะใหบริการอะไรแกลูกคาไดบาง ซ่ึงเม่ือเขาได

ปฏิบัติธรรมะอยูบอยๆความคิดอันน้ีก็จะกระจายไปสูสังคม  คือแทนที่จะคิดเฉพาะลูกคาก็มี

ความคิดไปสูคนในสังคมภายนอก   ท้ังหมดน้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลยถาไมมีทีมผูบริหารท่ีเขมแข็งเอา

จริงเอาจังและใสใจในเรื่องเหลาน้ี   ดังน้ันผูเขียนจึงอยากจะกลาวถึงบทสัมภาษณผูบริหารท่ีเปน

หลักในบริษัทแฟร่ีแลนดท่ีไดนําเอาพุทธจริยธรรมมาประยุกตใชในบริษัททําใหเกิดประโยชนอยาง

มากมายน้ีสักหาทาน  โดยเร่ิมจากทานประธานบริษัท ดังตอไปน้ี๑ 

       

  

                                                            
๑บทสัมภาษณ  นายเย่ียม  คุณาวงศ, ประธานบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๔. 



๑๓๕ 
 

ประวัติประธานบริษัทแฟรี่แลนด   นายเย่ียม   คุณาวงศ 

 

       
 
ชื่อ – สกุล  นายเย่ียม   คุณาวงศ 

เกิด   ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๖๘ 

ภรรยา   นางพรทิพย   คุณาวงศ 

บุตร   ๑. นายสันติ   คุณาวงศ 

  ๒.นายกุลธวัส   คุณาวงศ 

   ๓.นายชเล   คุณาวงศ 

   ๔.นายเสริมพงษ   คุณาวงศ 

   ๕. นายเสริมคุณ  คุณาวงศ 

การศึกษา  มัธยมศึกษา ลิงยิง คอลเลจกุยหลิน  ประเทศจีน 

ตําแหนงปจจุบัน  -     ประธานบริษัทเสริมแสง (๑๙๙๑)จํากัด 

- ประธานบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด 

- ประธานบริษัทองศาสถาปนิก จํากัด 

  



๑๓๖ 
 

บทสัมภาษณ 

๑. อยากจะใหทานเลาถึงการทําธุรกิจท่ีนําธรรมะเขามาชวยในการบริหารวาเริ่มแรก

เปนมาอยางไรจึงมาถึงจุดน้ีได? 

กอนอ่ืนตองขอทาวความเร่ืองการเร่ิมทําธุรกิจของผมกอนวาเร่ิมแรกผมชวยงานคาขาย

และโรงงานทอผาของครอบครัวมากอน  เน่ืองจากคุณพอคุณแมเปนคนจีนจึงมีอาชีพคาขายมา

ต้ังแตตน เริ่มจากรานเล็กๆ ก็คอยพัฒนามาเร่ือยๆ  จนเม่ือ ป พ.ศ.๒๕๒๗ ไดจัดต้ัง บริษัทเสริมแสง 

ซ่ึงเปนบริษัทขายเคร่ืองใชไฟฟาข้ึน  และตอมาเม่ือป ๒๕๓๐  ก็ไดมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญของ

การคาในตระกูลเม่ือบุตรชายคนโตของผม ไดทําการรวบรวมทุนจากญาติมิตรกอตั้งบริษัทแฟรี่

แลนดสรรพสินคาขึ้น  และการใชธรรมะเขามาบริหารน้ันผมคิดวาเริ่มมาจากครอบครัวเปนพ้ืนฐาน

ด้ังเดิม ครอบครัวของเราเปนครอบครัวท่ีอบอุน เต่ียและแมจะเปนตัวอยางท่ีดีในการทําธุรกิจเพราะ

ครอบครัวเราคาขายมาตลอดทานจะทําธุรกิจดวยความซ่ือสัตยไมเอาเปรียบลูกคา ไมไดมุงกําไร

เพียงอยางเดียว  เมื่อเราเห็นดังน้ีเวลาเราทําธุรกิจเองเราก็จะสามารถนําธรรมะมาใชไดโดยอัตโนมัติ

เพราะปกติเราก็ใชธรรมะอยูแลว 

๒.  ไดแนวคิดการนําพุทธจริยธรรมมาใชในการบริหารองคกรมาจากไหน? 

นาจะไดแนวคิดมาจากคุณแม  เพราะทานเปนคนใจบุญและทําบุญทําทานมาตลอด 

สวนเต่ียก็ไดทุมเทชวยเหลือสังคมเชนกัน  ทําใหส่ิงเหลาน้ีหลอหลอมมาถึงลูกๆทุกคน  ท่ีเม่ือไดทํา

ธุรกิจแลวจะไมเอาเปรียบสังคม  การนําธรรมะมาใชบริหารก็ย่ิงทําใหธุรกิจของเราอยูรวมกันอยางมี

ความสุขมากข้ึนในการที่เราเปนชาวพุทธเราตองเขาใจส่ิงท่ีเราเปนใหดี  การท่ีเราจะเขาใจในความ

เปนชาวพุทธน้ัน  เราตองศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาใหเขาใจและนํามาปฏิบัติดวย  ทีน้ีเม่ือเรา

นํามาปฏิบัติแลวเห็นวาดี  มีประโยชน  จึงอยากจะใหคนอื่น  ไดเห็น  ไดปฏิบัติตาม  น่ันก็คือการ

แนะนําคนอ่ืนใหมาสัมผัสกับส่ิงท่ีเราทําเราปฏิบัติมา  ก็ไดแนะนําใหผูท่ีสนใจหรือผูท่ีเก่ียวของซ่ึงก็

ไดแก พนักงาน  หรือญาติสนิท  เพ่ือนฝูง มาสัมผัสกับส่ิงท่ีเรียกวาการปฏิบัติตามหลักของ

พระพุทธศาสนาอยางนอยก็เชน  การรักษาศีล ๕  เปนตน  จึงเปนการคิดริเริ่มท่ีจะนําพุทธจริยธรรม

มาประยุกตใชในชีวิตสวนตัวและการทํางานควบคูกันไป 

  



๑๓๗ 
 

๓.  บริษัทแฟร่ีแลนดใชหลักธรรมอะไรบางในการเปนผูบริหาร? 

การท่ีจะเปนนักบริหารท่ีดีน้ัน  จําเปนจะตองเปนผูบริหารคนใหเปน  และการท่ีจะทํา

เชนน้ันไดตองรูจักวิธีการที่จะเปนหัวหนาท่ีเขาใจลูกนองกอน  คือสามารถปกครองลูกนองเพ่ือให

ผลงานตามท่ีตองการ  และดีท่ีสุด  คือไดผลงานท่ีดีท่ีสุด และไดจิตใจลูกนองดวย  นักบริหารท่ีดี

ควรประกอบดวย 

- มีความยุติธรรมใหความทัดเทียมกันหมด  ผิดก็วาไปตามผิด  ถูกก็วาไปตามถูก  ไม

เลือกท่ีรักมักท่ีชัง   ไมฟงความขางเดียว  สามารถเปนท่ีพ่ึงของทุกคนได 

- สอนลูกนองไดสอนคือมีความปรารถนาดีอยากใหเขารูส่ิงท่ีจะใหเขาปฏิบัติ  ไมใช

บน  ไมใชตําหนิ  เมื่อมีความจริงใจลูกนองจะสัมผัสได  และเปนท่ียอมรับ 

- พูดจาไพเราะใชคําสุภาพไมพูดหยาบคาย  ย่ิงเราเปนผูบริหารดวยแลวการใชลูกนอง 

หรือไมวาจะเปนการตําหนิก็ตาม จะตองใชตําพูดท่ีเหมาะสม 

- มีความเขาใจใหความจริงใจและความปรารถนาดีแกลูกนอง  ดวยการสงเสริม ถา

ลูกนองทําดี   และใหอภัยเม่ือลูกนองทําผิดพลาด  ใหแนวทางท่ีแกไขท่ีถูกตองแกลูกนอง 

- มีคุณธรรมเปนลักษณะท่ีแสดงออกอยางเสมอตนเสมอปลาย  กระจายความดี

ความชอบไปยังลูกนองทุกคนท่ีสามารถทําความดีหรือความชอบได  หรือกระตุนใหลูกนองท่ียังมี

ไฟแสดงความสามารถออกมาในทางที่สรางสรรคการงาน 

- ใหการชวยเหลือเม่ือคราวท่ีจําเปน  ถาลูกนองมีปญหา  หัวหนาท่ีดีตองใหความ

ชวยเหลือแกไขทันที อยางเทาเทียมกัน    ไมใชพอลูกนองทํางานดี     ทํางานสําเร็จตามเปาหมายก็

เอาอกเอาใจจนมากเกินไป  ซ่ึงจะทําใหเกิดความแตกแยกขึ้นได 

หัวใจของนักบริหารอยูท่ีการตัดสินใจเม่ือพบปญหา  ผูท่ีมีหลักธรรมยึดม่ันประจําใจ

การมองปญหา  การแกปญหาของเขาก็จะไมใชวิธีท่ีสงผลไปในทางเสียหาย  สมมติวาองคกรเกิด

ภาวะขาดทุน  ก็ไมหารายไดชดเชยดวยวิธีทุจริต  หรือผิดศีลธรรมท่ีจะทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  เชนคด

โกง  หรือคายาเสพติดเปนการแกปญหา  ขณะคิดแกปญหาก็มีสติควบคุม  ไมใชอารมณเปนใหญ  

เชนเกิดโทสะวาราย  หรือทํารายผูอื่น  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมปญหาใหยุงยากซับซอนมากยิ่งข้ึนไปอีก 

ผูบริหารท่ีดี  จะอาศัยความเกงอยางเดียวไมได  ตองอาศัยหลักธรรมประจําใจ  รูวา

อะไรดี  อะไรช่ัว  อะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา  การท่ีคนเราจะมีปญญาคิดอยางน้ีได จิตใจของเขา
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จะตองผูกยึดอยูกับหลักธรรมตลอดเวลา  ทางบริษัทเราจึงตองมีนโยบายสงผูบริหารไปปฏิบัติธรรม

เสมอเพ่ือท่ีเขาจะไดมาหลักธรรมไวสําหรับบริหาร 

 ๔.  การนําพุทธจริยธรรมมาประยุกตใชในการทํางานน้ัน  มีสวนในการลดความ

ขัดแยงระหวางพนักงานไดหรือไม ?  อยางไร? 

ในการทํางานตองเจอกับคนมากมาย  มีความคิดเห็นตรงกันบาง  ไมตรงกันบาง  ถา

ถามวามีสวนในการลดความขัดแยงน้ันจะเห็นไดวา  มีสวนเหมือนกัน  แตอยางไรก็ตามข้ึนอยูกับวา  

ใครก็ตามท่ีไดฟงแลวนํามาปฏิบัติอยางท่ีบอก คือฟงธรรมทุกเดือน ซ่ึงเปนกิจกรรมหลัก  ประโยชน

ท่ีไดรับก็เปนของผูน้ัน  คือเปนท่ีรักของเพ่ือนรวมงาน  ทํางานอยางไมตองหวาดระแวงกับเพ่ือน

รวมงานอ่ืน  น่ันก็หมายความวา  ทํางานไดอยางมีความสุขและไดบุญควบคูกันไปดวย 

๕. การใหความสําคัญกับพนักงาน  ทัศนคติตอผูใตบังคับบัญชาเปนอยางไร? 

ก็มองเขาวาเปนเพ่ือนรวมงาน  เปนเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน  ไมไดมองวาเปน

ลูกนอง    เราทําอะไรจะตองถูกเสมอไป  คนอ่ืนจะขัดแยงไมไดน้ันไมใช    เราจะใหความสําคัญกับ 

กับทุกๆคน  เชนในการนิมนตพระมาเทศนน้ันเราก็เล็งเห็นประโยชนอักแงหน่ึงวา  พนักงานหาง

น้ันตองทํางานเกือบทุกวัน  เลิกก็คํ่า  เวลาที่จะพบพระสงฆ  ศึกษาพระธรรมน้ันก็นอยเต็มที  จึงทํา

ใหดูเหมือนวาเราไมไดอยูหางไกลจากวัด  น่ันก็คือนิมนตพระมาบรรยายธรรมใหฟง  ซ่ึงเปน

กิจกรรมหางของเรา  น่ีก็เปนสวนท่ีเราทําใหเพ่ือนรวมงานและองคกรของเรา  ไมใชเพ่ือบังคับใคร

มารวมกิจกรรม 

๖. หลักธรรมประจําใจท่ีตองใชในการทําธุรกิจของทานประธาน  คืออะไรบาง? 

 เน่ืองจากเราเปนนักธุรกิจ  ส่ิงสําคัญก็คือ 

๑) ความวิริยะอุตสาหะ   อันดับแรกเราตองขยัน  ไมวาจะทําอะไรขยันอยางเดียวไมได 

ตองอดทนดวย  เพ่ือองคกรของเราใหมีความเขมแข็ง  ในการทํางานก็เชนกัน  เราตองสูกับงานหนัก

เอาเบาสู  ไมเก่ียงงาน 

 ๒) ซ่ือสัตย  การทํางานรวมกันน้ันตองมีความซ่ือสัตย  หรือมีความจริงใจตอกันใน

ท่ีน้ีตองซ่ือสัตยท้ังตอหนาและลับหลังดวย  และตองซ่ือสัตยกับทุกๆคน  ไมวาคนน้ันจะเปนลูกคา

หรือเปนใครก็ตาม 

๓) ความกตัญูกตเวที  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก  ถือเปนรากฐานเลยก็วาได  ใครก็ตาม 
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ขาดซ่ึงความกตัญูกตเวทีแลว  ส่ิงท่ีกลาวมาขางตนยอมไมมีความหมาย  โดยความกตัญูกตเวที

ตอพอแมของเขา  หากเขาขาดความกตัญูตอพอแมของตัวเขาเองแลว  ก็ยากท่ีจะยืนยันหรือเชื่อได

วาเขาจะมากตัญูกตเวทีตอนายของเขา  ตอองคกรของเขาและเพ่ือนรวมงาน  ดังน้ันจึงเนนท่ีความ

กตัญูกตเวทีเปนหลัก 

๗.  ทางบริษัทมีสวนชวยเผยแผธรรมะอยางไรบาง? 

ทางบริษัทมีสวนชวยในการสงเสริมตรงน้ีคือ จัดใหมีการบรรยายธรรมสําหรับบุคคล

ท่ัวไปเปนประจําทุกเดือน  ไดนิมนตพระภิกษุหรือฆราวาสผูมีความรูทางธรรมมาบรรยายธรรมเปน

ประจําทุกเดือน และสงเสริมใหผูท่ีตองการจะปฏิบัติธรรมไดเขาปฏิบัติไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ

ท้ังสิ้น 

๘.  การนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน? 

หลักธรรมท่ีนํามาใชเปนประจําก็คือการคิดดี  ทําดี  ท้ังในหนาท่ีการงานและในชีวิต

สวนตัว  เพราะคิดวาหากจิตใจของเรามั่นคงในความดี  และมีหลักยึดเหน่ียวท่ีดีแลวน้ันก็จะทําให

ดําเนินชีวิตเปนไปดวยความปกติสุขได  ซ่ึงจากการทํางานท่ีผานมาก็ไดเคยประสบกับปญหา

อุปสรรคบางเหมือนกันเพราะเปนเรื่องธรรมดาท่ีทุกคนตองเผชิญ  แตหากเรามีจุดยืนท่ีม่ันคง มี

หลักธรรมในจิตใจแลวก็จะชวยไดมาก  อีกท้ังระบบระเบียบในการบริหารงานก็จะชวยไดอีกระดับ

หน่ึง  นอกจากน้ีแลวในการใชชีวิตในครอบครัวก็ไดสอนลูกไวเสมอวาใหประพฤติตนเปนคนดี  

ต้ังมั่นอยูในศีลธรรมและไมใหเบียดเบียนผูอื่น  ซ่ึงลูกๆทุกคนก็ประพฤติอยูในกรอบท่ีดีมาตลอด 

๙.  ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในทัศนะของทานเปนอยางไร? 

ความสําเร็จในทัศนะคติของผมมองวา  การประกอบธุรกิจเปนผลสําเร็จไดน้ันไมได

ข้ึนอยูกับการมีกําไรอยางเดียว  แตธุรกิจน้ันจะตองมีสวนชวยเหลือสังคม  เปนสวนหน่ึงของสังคม  

เปนท่ียอมรับของประชาชน  และอยูในใจลูกคาได  จึงจะไดชื่อวาประสบความสําเร็จอยางแทจริง  

สําหรับสวนตัวแลว  ความขยันมานะอดทน  รักการเรียนรู  มีความซ่ือสัตย  รูจักประหยัด  อดออม  

มีระเบียบวินัย  ใชชีวิตเรียบงาย  ไมมักใหญใฝสูง  มีความเสียสละ  เห็นแกประโยชนสวนรวม  คือ

รากฐานแหงความสําเร็จในชีวิตของผม 

จากบทสัมภาษณของ นายเย่ียม  คุณาวงศ  ทําใหมองเห็นวาผูบริหารของบริษัทแฟรี่

แลนดเขาใชหลักธรรมอะไรมาประยุกตใชบาง  จึงทําใหแฟร่ีแลนดเปนบริษัทท่ีนาศึกษาอยางเชน
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ทุกวันน้ี  ปจจุบันทานประธานวางมือจากธุรกิจโดยมอบหมายใหบุตรชายของทานไดบริหารจัดการ

แทน เพียงแตเปนท่ีปรึกษาเทาน้ัน    

ยังมีผูบริหารอีกทานหน่ึงท่ีเปนบุคคลสําคัญท่ีมีสวนใหมีการนําพุทธจริยธรรมมา

ประยุกตใชในบริษัท แฟรี่แลนดเปนอยางมาก  เพราะทานเปนคนริเริ่มสรางสถานปฏิบัติธรรม โดย

ใชท่ีดินสวนตัวของทานเอง  ขึ้นท่ีอําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค  คือท่ีสวนธรรมหาดเสลาซ่ึง

ไดเปนสถานปฏิบัติธรรมสําหรับพนักงานทุกคน  และยังเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดเขาปฏิบัติ

ธรรมดวย  นับวาเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับคนนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียงท่ีไดเขามา

ปฏิบัติธรรม  ทานน้ันก็คือ  นายสันติ  คุณาวงศซึ่งเปนบุตรชายคนโตของทานประธาน  ซ่ึงมีบท

สัมภาษณดังตอไปน้ี๒ 

  

 

 

 

       

  

                                                            
๒สัมภาษณ  นายสันติ  คุณาวงศ, กรรมการผูจัดการบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด, ๑๘ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 
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ประวัติกรรมการผูจัดการ  นายสันติ  คุณาวงศ 
 

         
 

ชื่อ- สกุล   นายสันติ   คุณาวงศ 

เกิด   ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ภรรยา   นางกาญจนา    คุณาวงศ 

บุตร   ๑. น.สเกวลิน   คุณาวงศ  

   ๒. น.ส. วรพร   คุณาวงศ   

การศึกษา  การบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ตําแหนง  กรรมการผูจัดการบริษัทเสริมแสง ๑๙๙๑ จาํกัด 

   กรรมการผูจัดการบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด 

บทสัมภาษณ 

๑. แรงจูงใจท่ีทําใหใชหลักธรรมมาบริหารธุรกิจคืออะไร? 

เกิดจากประสบการณ ที่ไดไปฝกปฏิบัติธรรม  เร่ิมตนมีเพ่ือนคนหนึ่งที่เปนเจาของหาง 

โรบินสัน  ช่ือคุณมานิต  อุดมคุณธรรม  เขาบอกวาถาอยากไดลูกนองที่ทํางานไดสองเทา  แลวมี

ความสุขมากกวาเดิมใหไปปฏิบัติธรรม  ซ่ึงหลังจากไดไปทดลองก็พบวาเปนความจริง  คือการที่เรา

มีสติเพ่ิมขึ้นจะทําใหเราทํางานไดมากกวาเดิม  เชนถาเราทํางานบัญชีอยูสมมติวาคนทั่วไปน่ังทํา

บัญชีหานาทีแลวไปคิดเรื่องอ่ืนอีกหานาที  ฉะน้ันในหน่ึงชั่วโมงก็ทํางานแบบมีสติไดแคครึ่งช่ัวโมง

เทาน้ันเอง  อันน้ีเปนเรื่องธรรมชาติของจิต  แตถาเปนคนฝกสติมาก็จะมีสติรูตัวเร็วขึ้น  ตอนทํางาน

สมมติทํางานไดหานาทีก็ลืมตัว  และแทนที่จะลืมตัวตอไปจนถึงหานาที  ก็อาจจะลืมตัวไปแค สาม
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นาทีก็รูสึกตัวกอนก็กลับมาทํางาน  ในเวลาเทากันจะสามารถทํางานไดมากข้ึน  เพราะฉะน้ันอันน้ี

คือประโยชนของการฝกสติ   ทําใหทํางานมากขึ้นเปนสองเทา    อีกสวนหน่ึงมีความสุขมากกวาเดิม   

คนเราสวนมากจิตก็จะไปอยูกับอดีตอยูกับอนาคต  อันน้ีคือทําใหเกิดความทุกขท้ังน้ัน  แตถามีสติ

เร็วรูวาจิตกําลังคิดถึงเรื่องอดีต  คิดถึงเร่ืองอนาคตความทุกขก็จะหยุด  ความสุขก็จะมีมากขึ้น  

เพราะฉะน้ันจากตรงน้ีเรานาจะสงเสริมใหพนักงานเราไดปฏิบัติธรรมบาง   จึงมีนโยบายให

พนักงานไดเขาปฏิบัติธรรม  ผลเสียของบริษัทอาจจะมีเรื่องคาใชจาย  และเสียเวลาการทํางานบาง  

แตผลดีก็คือสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และมีความสุขมากกวาเดิม  สามารถจะ

นําการปฏิบัติธรรมตรงน้ีมาแกปญหาท้ังงานของบริษัทและสวนตัว  ถาเผ่ือพนักงานมีความสุข  

ลูกคาท่ีเขามาก็จะพลอยมีความสุขไปดวย  เพราะไดรับการตอนรับจากพนักงานท่ีมีความสุข 

๒.  คิดวาการทําแบบน้ีมีผลตอบสนองมาคุมคาหรือไม   และมีปญหาอุปสรรค

อะไรบาง? 

อุปสรรคมีสองดาน  ดานหน่ึงคือในแงผูบริหารของบริษัทบางคน  อาจจะมองวา

เสียเวลาเสียงบประมาณเพราะการท่ีสงลูกนองไปปฏิบัติธรรม หาวัน  เจ็ดวัน  หรือ สิบวัน ทุกคนก็

ไมอยากใหไป  คนงานก็ไมมี   ทําใหงานเสียหาย  ดังน้ันทุกคนก็ไมอยากใหไป   ดานท่ีสองสวน

ของพนักงานเองก็มีปญหาเพราะไมมีใครอยากไปปฏิบัติธรรม  เราตองออกคําส่ังใหไป  ก็เหมือน

การบังคับกรายๆ  ซ่ึงพนักงานบางคนก็ตอตาน  ถึงกับบอกวาครอบครัวมีปญหาเพราะเราใหไป

ปฏิบัติธรรม  พอไปปฏิบัติธรรม  หาวัน  เจ็ดวัน  สามีอยูท่ีบานก็ออกไปเท่ียวนอกบานทําใหมี

ปญหา  แตเราก็ตองอธิบายใหฟง  อยูท่ีเวลา  ผลจะตอบออกมาเองวาคุมคาหรือไม และก็ตองมุงม่ัน

ท่ีจะทํา  สวนตัวคิดวาคุมคาท้ังบริษัทและคุมคาท้ังตัวพนักงานท่ีเสียเวลาไป 

๓. หลักธรรมท่ีใชในบริษัทและใหกับพนักงานมีอะไรบาง? 

ส่ิงท่ีเราพยายามใหกับเขาคือ  ใหอาวุธกับเขา  อยางนอยพนักงานท่ีเขามาเราพยายามให

อาวุธกับเขาไวตอสูกับความทุกข  ถาพนักงานมีความทุกขจะทํางานดีไมได  เพราะฉะน้ันจะตองมี

อาวุธไวตอสูกับความทุกข   บริษัทเรามีการอบรมหาเชาสําหรับพนักงานเขาใหม  คือไหวพระสวด

มนต  ทําโยคะ  อันน้ีเปนอาวุธเบ้ืองตน  หลายๆคนไมเคยรูวาสวดมนตทําอยางไร  เรามีการสวด

มนตท่ีถูกตองเปนแบบน้ี  เวลามีความทุกขก็สวดมนตได  และงานท่ีระดับสูงตอไปถามีความสนใจ

ท่ีจะเขาปฏิบัติธรรม  เราก็เปดโอกาสใหไปฝกสมาธิ  ฝกสติมากยิ่งข้ึน  และมีแจกหนังสือธรรมะ  ก็



๑๔๓ 
 

อาจจะชวยไดระดับหน่ึง  มีการจัดบรรยายธรรมแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานไดมีผูรูมาตอบปญหา

คางคาใจ  คําถามบางคําถามถามพอแม  ถามหัวหนางาน  ถามเพ่ือนรวมงานได  แตเรามีพระหรือผูรู

มาตอบปญหาทางธรรมอีกแงมุมหน่ึง  ก็จะเปนทางเลือกใหกับชีวิตของเขาได  ฉะน้ันการนําธรรมะ

มาใชในบริษัทก็นํามาใชใน สามส่ีรูปแบบน้ี 

๔.  ทานมองวาธุรกิจกับคุณธรรมไปดวยกันไดไหม? 

ท่ีจริงไปดวยกันได  มีใครที่อยากจะซ้ือของกับบริษัทท่ีข้ีโกง  ระยะส้ันๆอาจจะทําได  

และดูเหมือนธุรกิจจะไปไดดี  แตระยะยาวแลวไมมีทาง  คนสมัยน้ีไมโง  ฉะน้ันถาทําดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต  ใชธรรมมาเปนเกณฑในการทําธุรกิจ  ระยะยาวคนจะรู และคนจะสนับสนุน  

๕.  การท่ีบริษัทใหพนักงานปฏิบัติธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม  ถามองในแงวาธุรกิจ

ตองมีการแขงขันกันในหลายๆดาน  คิดวาจะสูท่ีอ่ืนไดไหม? 

ถาทําจริงๆแลวคิดวาสูได  สมัยกอนมีฝร่ังมาบอกวาพนักงานบริษัทเขาน่ีเวลายกมือ

ไหวขอบคุณลูกคา  เหมือนกับทําไปอยางน้ันเอง  แตพนักงานท่ีน่ีทําดวยใจ  ฉะน้ันจริงๆตรงน้ีมี

สวนท้ังน้ัน  หลายๆคนทํางานท่ีวาตอนรับลูกคา  หรือวาอยาโกรธใสลูกคาทุกคนก็รู  แตเขาจะทําได

หรือเปลา  ถามีการปฏิบัติธรรมเขาก็จะมีสติรับรูอารมณท่ีเกิดขึ้นมากข้ึน เร็วข้ึน ก็จะสามารถท่ีจะ

ระงับความโกรธได  แตถาคนท่ีระงับความโกรธไมไดก็ตองเสียลูกคาไปแนนอน  ดังน้ันการท่ีให

พนักงานปฏิบัติธรรมเปนสิ่งท่ีทําไดยาก  แตถาทําไดเช่ือวาคุมคาแนนอน  และจะไดชัยชนะในท่ีสุด 

 ๖. การท่ีบริษัทมีนโยบายใหพนักงานทุกคนไปปฏิบัติธรรมน้ัน  พนักงานมีการตอตาน

บางหรือไม?  อยางไร? 

มีตอตานแนนอน  อันน้ีเปนธรรมดาของกระแสโลก   ถาบอกวาใหพนักงานไปเท่ียว

ฟรีกินฟรี  ทุกคนก็จะบอกวาเจานายน่ียอดมากแตถาบอกวาใหไปปฏิบัติธรรมเขาก็จะบอกวาเจานาย

น่ีเพ้ียนไปแลว  แตเราก็ไมสนใจ เราเช่ือวาส่ิงท่ีดีตองลองทํา  มีพนักงานคนหน่ึงบอกวาใหพาสามี

ของเขาไปปฏิบัติธรรมหนอย  ถาทําไดเขาจะสรางกุฏิปฏิบัติธรรมราคาหาแสนบาทใหเราหลังหน่ึง

เลย  ผมบอกวาโชครายท่ีสามีเขาไมไดเปนลูกนองเรา  เราส่ังไมได  ถาเปนลูกนองเรา  เราส่ังได  ผม

เช่ือวาการไปปฏิบัติธรรมน้ันถารอสมัครใจคงไมมีใครไป  มันตองออกคําส่ัง  แตเมื่อเขาไดสัมผัส

แลวเขาจะรูวามันดี  เม่ือรูวาดีตอไป  ถึงตอนน้ีเขายังไมไดใช  ยังไมเจอทุกขเขาก็ไมมีปญหา  แตถา



๑๔๔ 
 

วันหน่ึงเขาเจอทุกข  เขาสามารถเอาอาวุธน้ีออกมาใชได  อันน้ันถือวาเปนส่ิงท่ีบริษัทแฟรี่แลนดจะ

ตอบแทนตอพนักงานของเรา 

๗.  ท่ีผานมาคิดวาการใหพนักงานมีธรรมประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน? 

 ตอนน้ีเราเชื่อวาพนักงานท่ีเคยปฏิบัติธรรมแลวยังอยูกับเราประมาณ   ๔๐   เปอรเซ็นต 

ก็ไดเห็นหลายคนที่เมื่อเขาประสบกับความทุกขแลวเขาสามารถใชธรรมะได  ยกตัวอยางเม่ือไมก่ี

วันน้ีเองมีพนักงานมาบอกวาเขาขอบคุณมากท่ีใหไปปฏิบัติธรรม ซ่ึงตอนน้ีเขาเอามาใชอยางมาก 

เพราะเขากําลังมีความทุกข  คนเราไมเห็นทุกขก็ไมเห็นธรรม  แตถาเผ่ือจะไปฝกตอนท่ีเปนทุกขมัน

ก็ย่ิงลําบาก  เพราะฉะน้ันเราฝกไวกอนและหม่ันฝกซอมไวเม่ือมีทุกขเราก็ไดเอามาใช  และการ

ปฏิบัติธรรมที่เราพยายามใหทําก็คือ  เขาสามารถจะใชเวลาปฏิบัติไดท้ังวันในเวลาทํางาน  เราจะ

คาดหวังใหพนักงานเลิกงานแลวไปน่ังสมาธิเปนชั่วโมงมันเปนไปไมได  เพราะถาเผ่ือเราทําแบบ

น้ันทีไรไมสําเร็จ  แปลวาเม่ือพนักงานกลับออกมาจากการเขาปฏิบัติเขาก็จะหยุด  เขาเห็นวาดี  แต

เขาก็หยุด  เพราะเขาทําไมไดในชีวิตประจําวัน  ตอนน้ีเราพยายามจะใชหลักสูตรใหมๆ เชนการดูจิต

ของหลวงพอปราโมทย  ก็เปนส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถปฏิบัติธรรมไดท้ังวัน 

 ๘. บริษัทมีสวนสงเสริมเผยแผธรรมใหกับสังคมมากนอยแคไหน? 

 บริษัทเราทําสองดาน  ดานท่ีหน่ึงคือจัดบรรยายธรรมใหกับลูกคา  มีการแจกหนังสือ

ธรรมะ สวนท่ีสองก็คือมีการจัดปฏิบัติธรรมที่สวนธรรมหาดเสลาใหกับบุคคลท่ัวไป  โดยไมเสีย

คาใชจายใดๆ  ก็มีสองสวนน้ีท่ีเราทําตอเน่ืองกันมาสิบกวาป  ก็คิดวานาจะเปนจุดเล็กๆ ในสังคมท่ี

ใหแสงสวางกับคนทั่วไป 

๙.  ทัศนคติท่ีจะเปนผูบริหารท่ีดีของทานเปนอยางไร? 

ผูบริหารสําหรับผมคิดวาการมีสติ   หลายอยางท่ีเราทําไปเพราะขาดสติ  การตัดสินใจ

ทางธุรกิจบางอยางพลาดไปเพราะความโลภ  การตัดสินใจงานบางอยางหรือการประชุมบางอยาง

เราพลาดไปเพราะความโกรธ  หรือแมกระท่ังความหลง  ถาเรามีสติอยูเราก็สามารถทํางานทุกอยาง

ได  อยางท่ีผิดพลาดนอยท่ีสุด  และไดผลดีท่ีสุด  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  แตมันก็ตองอยูท่ีการ

ฝกฝน  ตอนน้ีผมเชื่อวาแนวทางที่ปฏิบัติทุกวันน้ีก็สงผล  ถึงจะไมมากแตก็ยังคิดวาไดผลพอสมควร 

  



๑๔๕ 
 

๑๐. ในชีวิตประจําวันทานนําธรรมะไปใชอยางไร? 

ในชีวิตประจําวันก็พยายามมีสติ  ทําทุกชวงเวลาท่ีนึกได  ตอนน้ีคิดอยูอยางเดียววา  

ตรงน้ีเปนกําไรลวนๆที่เราไดทํา  ก็ทําไปเร่ือยๆ  การทําในชีวิตประจําวันน้ันดีท่ีสุดแลว  เพราะวา

การปฏิบัติธรรมตองทําเร่ือยๆ  ไมใชไปเรงชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  สมัยกอนน้ีจะไปทุมปฏิบัติ

ตอนท่ีเราเขาคอรส แตพอออกมาแลวก็ละเลย  แตตอนน้ีคิดวาพยายามทําทุกวันเทาท่ีจะทําได  การ

ปฏิบัติธรรมทําไมยากเลย  เพียงแตวาเอาใจใสท่ีจะทําเทาน้ันเอง 

 ๑๑.  ขอคําแนะนําสําหรับผูท่ีทําธุรกิจท่ัวๆไป  ท่ีอยากจะนําพุทธจริยธรรมไปใชใน

องคกรบาง 

ผูท่ีทําธุรกิจท่ัวๆไป นาจะเขามาศึกษาธรรมะ  เพราะธรรมะไมใชของโบราณสําหรับ

คนพายแพ  แตธรรมะเปนอาวุธสําหรับคนท่ีกําลังจะตอสู  ฉะน้ันถาสนใจปฏิบัติเองผลดีก็จะบังเกิด

กับตนเองและครอบครัว  และในท่ีสุดก็มาสูองคกร  ถาสนับสนุนใหพนักงานในบริษัทไดเขาปฏิบัติ

ธรรมก็ย่ิงดี  เพราะงานจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอยางแนนอน   ยังไมพูดถึงการใหธรรมะเปนทาน  ซ่ึง

เปนกุศลสูงสุดแบบหน่ึงท่ีจัดเปนบุญมากเลยถาทําแบบน้ัน 

จากบทสัมภาษณกรรมการผูจัดการของบริษัทแฟรี่แลนด  จะเห็นไดวาหลักธรรมท่ี

ทานใชและหวังใหพนักงานทุกคนมีน้ันก็คือการมีสติน่ันเอง   การที่บริษัทสงพนักงานรวมท้ัง

ผูบริหารเขาไปปฏิบัติธรรมก็เพ่ือใหทุกคนมีธรรมะรูจักเลือกใชธรรมะเพ่ือมาตอสูกับความทุกข  

หรือกิเลสของแตละคนใหเหมาะสม  ซ่ึงนอกจากจะเกิดประโยชนท้ังตนเองและครอบครัวแลว  

ทานก็ยังหวังวาเมื่อพนักงานเหลาน้ีไมไดอยูกับบริษัทแลว  เขาก็ยังไดติดตัวนําไปใชเพ่ือเปนคนดี

ของสังคมตอไป  นอกจากน้ีทานยังไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เมื่อ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๔๒ ในฐานะไดทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาอีกดวย 

ตอไปก็จะเปนบทสัมภาษณผูบริหารอีกทานหน่ึงท่ีมีสวนชวยใหบริษัทไดมีการ

ประยุกตใชหลักพุทธจริยธรรมเปนอยางมากอีกทานหน่ึง ทานเปนบุคคลท่ีนาเอาเปนตัวอยางในการ

ใชชีวิตประจําวัน  ไมวาจะเปนท้ังทางโลก  หรือทางธรรมก็ตาม เพราะทานเปนคนสมถะใชชีวิต



๑๔๖ 
 

เรียบงาย  จึงทําใหชีวิตของทานมีเวลาเหลือในการท่ีจะปฏิบัติธรรมไดเสมอจุบันทานดํารงตําแหนง

รองกรรมการผูจัดการของบริษัท  คือ   นายกุลธวัช  คุณาวงศ๓ 

        

  

                                                            

 ๓ สัมภาษณ  นายกุลธวัชคุณาวงศ,รองกรรมการผูจัดการบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด,  ๑๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 

 



๑๔๗ 
 

ประวัติรองกรรมการผูจัดการ บริษัทแฟรี่แลนด  จํากัด 

 

  
 

ชื่อ– สกุล  นายกุลธวัช         คุณาวงศ 

เกิด   ๒๘   มีนาคม    ๒๔๙๗ 

ภรรยา   นางชนินทรนาฏ  คุณาวงศ 

บุตร   ๑. นายนครินทร       คุณาวงศ 

   ๒. น.ส. กวิตา           คุณาวงศ 

การศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

ตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการบริษัทแฟรี่แลนด  จํากัด 

บทสัมภาษณ 

๑.  บริษัทแฟร่ีแลนดเริ่มกอตั้งเม่ือไร  และระยะแรกๆเริ่มใชธรรมะมาบริหารหรือไม? 

อยางไร? 

ธุรกิจแฟรี่แลนด เร่ิมขึ้นเม่ือป ๒๕๓๐  ระยะแรกๆ  ยังไมไดนําธรรมะมาใช  การเริ่ม

นําธรรมะมาใชน้ัน  เริ่มมาจากการปฏิบัติธรรมของตัวเองจากหางอังกฤษตรางู  ซ่ึงเปนผูรวมคากัน

โดยบริษัทของหางอังกฤษตรางูเขามีสถานปฏิบัติธรรมกอน  และทางบริษัทเราตอนน้ันยังไมมี  จาก

การที่ไดไปเขาปฏิบัติธรรมแลวเห็นวาดี  จึงมีความคิดวาเรานาจะสงผูบริหารและพนักงานของเรา

เขาไปปฏิบัติธรรมบาง  จากน้ันก็มีความเห็นตรงกันกับผูบริหารอีกหลายทานจึงไดสงผูบริหารไป

เขาปฏิบัติธรรมที่หางอังกฤษตรางูบาง  และท่ี ยุวพุทธฯบางซ่ึงเขามีสถานที่และมีวิปสสนาจารยอยู

แลวและตอมาก็ขยายโอกาสใหพนักงานของเราไดสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไปเขาบาง   ซ่ึงตอนน้ัน



๑๔๘ 
 

พอดีกับหองประชุมใหญท่ีบริษัทของเราโดยเมื่อกอนน้ันนครหลวงเครดิตเขามาเชาอยูวางลง  

ผูบริหารจึงมีความเห็นพองกันวาเรานาจะทําหองประชุมน้ีใหเปนหองปฏิบัติธรรมสําหรับพนักงาน

ของเราจากน้ันเราก็ไดเชิญวิปสสนาจารยมาสอนกรรมฐานเปนชวงๆ และหองประชุมน้ันก็ได

กลายเปนหองกิจกรรมสําหรับฟงธรรมบาง  ปฏิบัติธรรมบางสืบเน่ืองมา  ธรรมะก็ไดเขามาเปนสวน

หน่ึงของแฟร่ีแลนดตั้งแตน้ันมา 

๒. หลังจากสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติธรรมแลวมีการเปล่ียนแปลง

อะไรเกิดขึ้นกับบริษัทบาง? 

การปฏิบัติตองข้ึนอยูกับความพอใจ  ของผูปฏิบัติมากกวา มองวาไดผลสําหรับผูท่ี

สนใจในระดับหน่ึง  ไมวาจะเปน  เรื่องการงาน  เร่ืองสวนตัว  เชนบางคนหนักแนนข้ึน  มีความ

ขยันอดทนมากข้ึน  เคยบอกพนักงานใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติเหมือนเราทานขาว  อาบนํ้า  

ใหอยูในชีวิตประจําวัน  ซึ่งคนท่ีไดสัมผัสกับการปฏิบัติ  ก็จะเห็นผลจากประสบการณของตัวเองท่ี

ไดรับ     เม่ือคนเรามีธรรมะการกระทบกระทั่งกันก็จะนอยลง   ความเห็นอกเห็นใจกันก็จะมีมากขึ้น 

มีพนักงานบางคนที่มีเรื่องบาดหมางกันมานาน     เม่ือเขาไดเขาไปปฏิบัติธรรมบอยคร้ังข้ึนเขาก็จะ 

รูจักการใหอภัยเกิดเปนผลดีท้ังเรื่องสวนตัว  และองคกร ท่ีทําใหมีความสามัคคีปรองดองกันมากข้ึน  

อยางน้ีก็มี 

๓.  พนักงานบางคนท่ีไมเคยรูธรรมะหรือการปฏิบัติ  บริษัทมีวิธีทําอยางไรบาง? 

อันน้ีไมอยากบังคับ  แตอาจจะบังคับคนที่เริ่มแรก  แตจะใหคนสมัครใจใหเขาปฏิบัติ

มากกวา  ทุกวันก็ยังสงเสริมใหพนักงานเขาปฏิบัติอยูบริษัทของเรามีการสวดมนตหาเชา  คือการท่ี

เรารับพนักงานมาใหม  เราก็จะจัดใหมีการอบรมสวดมนตไหวพระท่ีถูกตองตอเน่ืองกันหาวัน

ในชวงกอนเขาปฏิบัติงาน  นอกจากน้ันก็จะมีการฟงธรรมะทุกเดือน  และถาสนใจจะเขาปฏิบัติ

ธรรม  เราก็มีสถานท่ีใหไปปฏิบัติได  เพราะเด๋ียวน้ีทางบริษัทของเราก็มีสถานท่ีปฏิบัติธรรมเปน

ของเราเองท่ีสวนธรรมหาดเสลากับท้ังยังเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดเขาปฏิบัติดวย 

๔. ธรรมะท่ีใชมาบริหารบริษัท? 

เนนการมีศีล ๕  กตัญูรูคุณ  ความซ่ือสัตย  อดทน  อดกล้ัน  ความเกรงกลัวและ

ละอายตอบาป  การสอนคือการทําใหดูเปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองเหลาน้ี  อยางเชนการด่ืมเหลา  สูบ

บุหรี่ เปนตน  เราไมอยากใหพนักงานทําส่ิงเหลาน้ี  เราก็จะไมทําเสียเอง สําหรับตัวผมแลวเนนการ



๑๔๙ 
 

ทําใหดู  เปนตัวอยางท่ีดี  จะปกครองลูกนองดวยความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ในการ

ปฏิบัติงานของท่ีน่ีเราใหพนักงานของเราปฏิบัติตอลูกคาดวยความจริงใจ  จะตองทํางานใหลูกคา

อยางมีคุณภาพ  พนักงานจะตองไมโกงลูกคา  สวนผูบริหารใหความยุติธรรมตอลูกนองเชน  เม่ือ

เกิดการทะเลาะวิวาทในหนวยงานก็จะเรียกท้ังสองฝาย  มาสอบถามถึงสาเหตุท่ีทะเลาะกัน  ใหความ

ยุติธรรมกับทุกคน  และพยายามพูดใหสามัคคีกัน   สอนใหใชเหตุผลในการพูด  ในการทํางาน

รวมกัน  ก็จะสามารถปรองดองกันได 

๕. วิธีคัดเลือกพนักงานเขามาทํางาน 

 การคัดคนเขามาทํางาน  สวนมากเปนหนาท่ีของบุคคลอยูแลว คือดูจากบุคลิกโดยรวม  

เพราะงานท่ีน่ีเปนงานท่ีตองพบเจอกับลูกคา  ดังน้ัน บุคลิกหนาตา  ทาทาง กิริยามารยาทจึงสําคัญ

และเมื่อรับเขามาแลวก็จะสอนใหทดลองงาน ๓ เดือน  และคอยสังเกตดูงานท่ีใหทํา  ดูความตั้งใจ

ในการทํางาน  ความขยัน  ความซ่ือสัตย และการสัมภาษณก็จะใหหัวหนาแผนกของเขาโดยตรง

สัมภาษณ  เชนบัญชีก็จะใหหัวหนาหองบัญชีสัมภาษณ  ฝายขายก็จะใหหัวหนาฝายขายสัมภาษณ

เอง  ไมใชใหบุคคลสัมภาษณอยางเดียว    ในการทํางานของพนักงานท่ีน่ีทุกคนจะถูกประเมิน

คุณภาพอยูบอยๆ คือ  ดูผลงานท่ีออกมาวาพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม  หากดอยลงจะเรียกมา

สอนงานใหใหม  และท่ีสําคัญในชวงทดลองงานก็จะจัดใหพนักงานใหมไดเขาปฏิบัติธรรมเร่ิมจาก

การสวดมนตไหวพระหาเชา  และเขาปฏิบัติธรรม จะเปน ๕ วัน  ๗  วัน  ๑๐ วัน  ตามลําดับ  ซ่ึงบาง

คนก็ไมผานเกณฑน้ีได  ก็จะบอกเขาวาเขายังไมเหมาะสมกับงานแบบน้ี  และเม่ือเขาผานการ

ทดลองงานเขามาเปนพนักงานของท่ีน่ีเต็มตัวแลว ก็จะเคยพูดกับลูกนองเสมอวาผมมีหนาท่ีดูวาจะ

เพ่ิมอะไรใหคุณ  แตคุณตองคิดวาจะทําอะไรใหกับบริษัท  ซ่ึงเราตางก็จะทําหนาท่ีของเราใหดีท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได  จึงจะทําใหบริษัทอยูรอดและกาวไปขางหนาดวยกัน 

 ๖. ในแงสวนตัวแลวทานมีความเช่ือเรื่องกรรมมากนอยเพียงใด?  และมีวิธีท่ีจะทําให

พนักงานของทานมีความเช่ือเรื่องน้ีหรือไม? 

ผมมีความเชื่อวา  กรรมดีกรรมชั่วน้ันมีจริง  พูดกันงายๆคือ  ทําดีตองไดดี  ทําชั่วตอง

ไดช่ัว  แตมีเง่ือนไขวา 

- ทําดีตองใหถูกดี  คือถูกวัตถุประสงคของงาน 

- ทําดีตองใหถึงดี   คือปริมาณงานตองมากพอ 



๑๕๐ 
 

- ตองพอดี  คือถามากเกินไปก็ใชไมได 

เพราะฉะน้ันถามีใครบอกวาทําดีไมไดดี  พวกที่หน่ึงอาจจะเปนพวกที่ขยันแตโง   พวก

ท่ีสองอาจจะเปนพวกท่ีฉลาดแตขี้เกียจ  เขาทําถูกดีแตวาอาจจะทํานอยไปหนอย  ยังไมทุมเท  เปน

พวกผักชีโรยหนา  พวกท่ีสามเปนพวกไมพอดี  คือเกินไป  เหมือนเราซักเส้ือเปอน  ถาเราขย้ีถึง ๒๐

ที  มันก็เกล้ียง  ในทํานองกลับกันถูกชั่ว  ถึงช่ัวแลวใหพอดีกับความช่ัว  เราก็หนีความชั่วไมพน

หรอก  ย่ิงกวาน้ันการใหผลของกรรมดีกรรมชั่วก็ตองใชเวลา  หรือตองรอเวลา  ทํานองเดียวกับการ

ปลูกขาววันน้ี  พรุงน้ีก็ยังไมไดกินขาวหรอก  ไดแตความสบายใจที่ไดทํางานเต็มท่ีแลว  ผมเคยพูด

กับลูกนองของผมเสมอวา  เหมือนเราเขาทํางานวันน้ีจะเอาสองขั้น  ส่ีข้ันก็เปนไปไมได  ไดแตทํา

แลวก็สบายใจ  หลักจากดูแลใหนํ้าใหปุยเพียงพอแลว  เมื่อครบกําหนดเวลาคุณก็จะไดรับผลผลิตคือ

ไดขาวมาไวบริโภคตามตองการ   เม่ือเริ่มลงมือทํางานในระยะแรก  ก็ไดแคความสบายใจคือสบาย

ใจท่ีไดทํางานเต็มกําลัง  พอปท่ี ๒ บุคลิกชักออก  ปท่ี ๓ เพ่ือนรวมงานหรือคนใกลเคียงยอมรับ ปท่ี 

๔  ปท่ี ๕ ผูบริหารยอมรับ  มันสงผลมาอยางน้ี  แตอยางไรเสียทําดีตองไดรับผลดี  ทําชั่วตองไดรับ

ผลชั่วอยูวันยังค่ํา  เวนแตจะชาหรือเร็วเทาน้ันเอง 

๗.  ในชีวิตประจําวันของทานไดใชธรรมะมาประยุกตใชอยางไรบาง? 

สวนตัวแลวผมยึดหลักความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณเปนหลัก  ผมถือวาการตอบ

แทนบุญคุณพอแมถือเปนเร่ืองสําคัญและควรทําตัวเปนเย่ียงอยาง  ตอครอบครัวตลอดจนถึงลูกนอง  

คนท่ีแมแตพอแมของตัวเองยังไมเห็นความสําคัญแลว  เขาจะเห็นความสําคัญตอผูอื่นไดอยางไร  

นอกจากน้ียังมีการถือศีล  กินเจ  การกินเจของผมถือเอาความไมเบียดเบียนชีวิตผูอื่นเปนหลัก กิน

แลวทําใหจิตใจสบาย  กินแลวไมยกตนขมทาน มีการทําสมาธิเพ่ือใหจิตสงบกอนนอนหรือตอนมี

เวลาวาง  การใหทาน  รักษาศีล  และเจริญปญญา  ผมคิดวาส่ิงเหลาน้ีนอกจากจะเปนประโยชนท้ัง

ตอตัวผมเองแลวยังเปนประโยชนตอคนในครอบครัวและสังคมรอบขางเปนอยางมากอีดวย 

๗.  ทางบริษัทมีสวนเผยแผธรรมะใหกับสังคมบางหรือไม? 

ในแงทางสังคม  ก็อยางท่ีทราบกันดีอยูแลววาเรามีการจัดบรรยายธรรมทุกเดือน และมี

การจัดปฏิบัติธรรม โดยแยกเปนรอบของพนักงาน  และรอบของบุคคลท่ัวไป  เพ่ือท่ีลูกคาหรือ

บุคคลท่ัวไปจะไดรับประโยชนจากตรงน้ี  สวนในแงของพนักงานเองเราก็ยกยองคนดีหรือการให

กําลังใจคนท่ีทําความดี เปนส่ิงท่ีควรทํา  ถาไมใหโบนัสจะใหคําสรรเสริญประกาศเกียรติคุณให



๑๕๑ 
 

เหรียญ  ใหโลอะไรก็ใหไป  ถาไมอยางน้ันกําลังใจท่ีอยากจะทําความดีมันจะลด  ถาเราไมสงเสริม

ตรงน้ีใหดี  จะมีลักษณะอีกอยางหน่ึงเกิดข้ึนมาแทนคือ  ลักษณะชอบจองจับผิดแลวความ

สรางสรรคก็ไมเกิดขึ้น  ท่ีโลกวุนวายอยูในขณะน้ีเพราะคนช่ัวทําความช่ัวแลวไปสรรเสริญความชั่ว

ซ่ึงกันและกัน  เลยทําใหความช่ัวระบาด  เชนรูวาเหลาเปนของไมดี  แตกินแลวก็สรรเสริญกันวาดี

อยางน้ันดีอยางน้ี  เลยมีขี้เหลาระบาดกันท้ังเมือง  งานไหนไมมีเหลารูสึกวามันกรอย  เร่ืองเหลาน้ี

เกิดขึ้นเพราะการไมยกยองคนทําความดี   จากการท่ีเราไมยกยองคนทําความดีเทาท่ีควร  ก็เลยมีการ

ไปยกยองคนชั่วข้ึนมาแทน  คนเมาขนาดหนักแทนท่ีเราจะตําหนิวาเขาเปนคนไมดี  เรากลับชมวา

เขาเปนเซียนสุราเปนคอทองแดง  ใครจะรักษาศีลก็ตองหลบไปรักษา  ใครจะสวดมนตจะทําสมาธิ

ตองหลบไปทําไมอยางน้ันโดนคอนแคะวาคร่ําครึ  ใครท่ีเคยกินเหลามาเปนประจําวันหน่ึงวันใด

อยากจะรักษาศีลบางก็ไมกลาบอกกับเพ่ือนตามตรง  ตองเล่ียงบอกวา  ไมอยากฟงภรรยาบนบาง  

หมอหามบางสารพัด  น่ีคือผลของการท่ีเราไมยกยองคนดีเทาท่ีควร  ท่ีน้ีถาเรายกยองคนดีกันอยาง

จริงจังการมองคนในแงดีก็จะเกิดข้ึน  ดังน้ันเราจึงหวังเปนอยางย่ิงวาพนักงานของเราหรือแมวาจะ

ไมไดอยูกับเราแลวก็ตาม  จะเปนคนที่ยกยองคนดีและเปนคนดีเม่ือออกไปอยูกับสังคมภายนอกก็

จะเปนกําลังสําคัญท่ีจะทําความดีเพ่ือสังคมตอไป 

จากบทสัมภาษณรองกรรมการผูจัดการบริษัทแฟร่ีแลนดแลว  ทําใหเห็นมุมมองของ

ผูบริหารท่ีน่ีอีกแงมุมหน่ึง  วาเขาไดประยุกตใชพุทธจริยธรรมในการบริหารบริษัทของเขาอยางไร

บาง   ละทําใหเกิดประโยชนท้ังตอบริษัทเองและตอสังคมรอบขางอยางไร 

ตอไปก็จะเปนผูบริหารอีกทานหน่ึง  ท่ีเปนแรงสนับสนุนในการนําพุทธจริยธรรมมา

ปรับใชในบริษัทเปนอยางมาก  เพราะทานเปนคนจิตใจดี  มีเมตตา และมีระเบียบวินัย  หลังเลิกงาน

ทานมักจะชักชวน  หรือนําสวดมนตและทําสมาธิในหองประชุมของบริษัท  ถาใครมีเวลาวางและ

ไมมีธุระท่ีไหน  ก็มักจะอยูรวมสวดมนตกับทานเสมอ  โดยไมมีการบังคับ  จึงทําใหบริษัทคลายกับ

เปนวัดอีกแหงหน่ึงท่ีมีการสวดมนตทําสมาธิ  โดยมีกัลยาณมิตรคอยแนะนํา  ปจจุบันทานดํารง

ตําแหนงผูจัดการฝายการคลังสินคา  ทานน้ันก็คือ นายเสริมพงษคุณาวงศ๔ 

  
                                                            

 ๔สัมภาษณ  นายเสริมพงษคุณาวงศ,ผูจัดการฝายการคลังสินคาของบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคา

จํากัด,  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 
 



๑๕๒ 
 

ประวัติ  ผูจัดการฝายการคลังสินคา  ของบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจํากัด 

  

  
 

ชื่อ – สกุล  นายเสริมพงษ   คุณาวงศ 

เกิด   ๗  ตุลาคม  ๒๕๐๐ 

ภรรยา   นางลิลล่ี        คุณาวงศ 

บุตร   ๑. นายอัตสิทธ์ิ         คุณาวงศ 

   ๒. น.ส.ลดาประไพ   คุณาวงศ 

   ๓. น.ส.ลัดสปญญ    คุณาวงศ 

การศึกษา  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  ผูจัดการฝายการคลังสินคาของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด 

 

บทสัมภาษณ 

๑.  สาเหตุหรือแรงจูงใจในการนําพุทธจริยธรรมมาใชในบริษัท คืออะไร? 

โดยปกติเปนคนท่ีมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาซ่ึงไดรับการปลูกฝงมาต้ังแตเด็ก

อยูแลว  ไหวพระสวดมนตและทําบุญอยูเปนประจําจึงถือไดวาเริ่มนําหลักพระพุทธศาสนามา

บริหารตั้งแตเริ่มแรกแลว   ในบริษัทแฟรี่แลนดฯน้ัน สวนมากผูบริหารแตละทาน  ก็มีความเล่ือมใส

และสนใจในพระพุทธศาสนาอยูกอนแลว  จึงไดนําหลักธรรมมาปรับใชกันต้ังแตเริ่มกอตั้ง  แตก็ยัง

ไมเปนรูปธรรมมากนัก  แตหลังจากประกอบธุรกิจมาไดประมาณ ๙  ป ก็นําเอาหลักพุทธธรรมมา



๑๕๓ 
 

ใชอยางจริงจัง  โดยมีสถานปฏิบัติธรรมเปนของตนเอง  และมีกฎวาพนักงานของท่ีน่ีทุกทานตอง

เขาปฏิบัติธรรม  จึงเปนรูปธรรมมากข้ึน 

๒.  หลักพุทธจริยธรรมสวนมากท่ีบริษัทนํามาใชน้ันคืออะไร? 

ผมขอกลาวเฉพาะในแผนกของผมเองวา   เนนศีล ๕  ผมมองวาศีล  ๕  เปนศีลของ

สังคม  ถาคนไมมีศีล ๕  ก็ถือไดวาใชไมได  เราจะมีการประชุมกันทุกวันเสารกอนเขาทํางานใน

แผนกเพ่ือท่ีจะไดรูปญหาวาเกิดอะไรท่ีติดขัดอยูบางและจะแกไขอยางไร  ซ่ึงเมื่อพูดเร่ืองงานจบก็

จะเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเสมอ  อยางเชน ศีล ๕ น้ัน เรื่องการฆาสัตวหรือเบียดเบียนสัตว

คงจะไมคอยไดทําเพราะงานของเราไมเก่ียวของกับเร่ืองน้ี   เราจะเนนไปท่ี อทินนา  คือการลัก

ทรัพยยักยอกทรัพย  เพราะถือวาสําคัญตอหนาท่ี  ๑ บาทก็ถือวาผิดมีโทษถึงใหออกจากงานทันที  

สวนขอกาเมสุมิจฉาจาร  ก็ถือวาเปนเรื่องสําคัญเพราะเน่ืองจากบริษัทของเราสวนมากแลวมีแตคน

อยูในวัยหนุมสาว  มักจะเกิดเร่ืองราวชูสาวอยูเนืองๆ  แตถาทางเรารูก็จะเรียกมาตักเตือนกอนวาไม

สมควรทํา  ถาไมเช่ือฟงก็ตองใหออกจากงานอีกเชนกัน  เพราะเปนตัวอยางท่ีไมดี  ขอมุสา ก็ถือวา

ผิดรายแรงเชนกัน  ก็จะพยายามท่ีจะใหพูดแตส่ิงท่ีเปนความจริง  ไมวาจะเปนกับลูกคาหรือวาคนใน

บริษัทเอง  สวนขอสุราก็เตือนไมใหใช  เพราะจะทําใหขาดสติสัมปชัญญะและจะกระทําผิดศีลได

ทุกขอเชนกันหลักธรรมอยางอ่ืนๆ  ก็จะมีสอนใหสังเกต  ก็คือการรูตัว  การรูตัวก็คือการสรางสติใน

แผนกของเราก็สนับสนุนใหเขาไดไปปฏิบัติธรรม  และมาประยุกตใช  เชนการดูอาการเคลื่อนไหว

แลวใหมีสติ  ก็นาจะเหมาะกับงานของเรามากกวา  เราจะสอนลูกนองวาพอเห็นลูกคาก็ใหคิดวา

อยากใหเขามีความสุข  แลวจะทําใหความรูสึกหรือการย้ิมของเราออกมาจากขางใน  มีความจริงใจ  

จะทําใหกาย  วาจา  ใจ  น้ันเปนหน่ึงเดียว  การสวัสดีลูกคาก็จะออกมาจากใจจริง  สารท่ีสงไปจะทํา

ใหลูกคาสัมผัสได  แตก็ตองเกิดจากประสบการณ  โดยการฝกบอยๆ  

อาชีพคาขายก็จะเก่ียวของกับสังคหวัตถุ ๔  ก็คือ  ทานคือการให  ใหในท่ีน้ีคือไมตรีจิต  

ใหความชวยเหลือใหความเอ้ือเฟอตอลูกคา  ปยวาจา  ก็พูดจาใหไพเราะ  และเปนความจริง  อัตถ

จริยา  ก็คือทําใหเปนประโยชน  อยางเชนลูกคามาถามสินคาท่ีเราไมมีขาย  แตเราก็แนะนําใหเขาไป

ซ้ือท่ีอื่นได  เขาจะมีความรูสึกเปนมิตร  การผูกมิตรน้ีสําคัญ  แมแตคนมาสงของเราก็ตองพูดดีกับ

เขาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  เชนบางคนมองหาของอยูแตไมกลาถาม  เราก็จะใหพนักงานถามกอน และ



๑๕๔ 
 

ชวยเหลือเชนหาของ เปนตน สมานัตตา  ก็ไมวางตัวท่ีสูงกวา  ควรเสมอตนเสมอปลายกับลูกคา  

หรือคนท่ีมีปฏิสัมพันธดวย 

มีอิทธิบาท ๔  คือเวลาท่ีเราทําธุรกิจ  เราจะรูวาจะตองขายเทาไร  จึงจะมีกําไร  กําไรก็

ตองข้ึนอยูกับลูกคา  ลูกคาไดของตามท่ีเขาตองการไหม  จะตองเปนคนท่ีใสใจกับลูกคาวาตองการ

อะไร  ทําใหลูกคาประทับใจ ก็คือ เกิดฉันทะในการใหบริการ  ตองมีวิริยะในการดูแลลูกคาการดูแล

สินคาใหมีตามความตองการของลูกคาอยูเสมอ  มีจิตตะ  ใสใจสนใจวามียอดขายหรือลูกคาเพ่ิมข้ึน

หรือไม  ถาลดลง ลดลงเพราะเหตุใด  มีวิมังสา  หมั่นตริตรองตรวจสอบวาแผนการขายเปนอยางไร

ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน  ซ่ึงเหลักธรรมเหลาน้ีจําเปนท่ีจะตองใชเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจเปนอยางมาก 

๓.  ในการท่ีใหพนักงานไปปฏิบัติธรรม  เขามีความไมพอใจบางไหม? 

อันน้ีถือวาเปนการใชอํานาจ  หรือเปนระบบในโรงเรียน  แตวามันไมไดเกิดดวยใจ  ก็

จะมีไมพอใจบางในระยะแรกๆ   แตจริงๆแลวทุกคนเกิดมาลวนมีแตความทุกข  แตบางคร้ังถาไมมี

คนไปชี้ทางใหก็จะหาทางออกในทางท่ีผิด  เชนคนอกหักก็ไปด่ืมเหลา  ซึ่งความจริงแลวควรจะให

เขายอมรับความจริง  แตตองมีความจริงใจกันระหวางเจานายกับลูกนอง  การฝกสมาธิก็สามารถทํา

ใหผอนคลาย และเกิดความสงบ  เชนพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) ทานเคยพูดวา  ความสุขทําให

เกิดสมาธิ  จิตของผูมีสมาธิจริงๆก็จะสามารถเช่ือมโยงกับคล่ืนท่ัวโลกได   

๔.  ทัศนคตขิองทานคิดวาหลักพุทธจริยธรรมจะสามารถนํามาประยุกตใชกับธุรกิจ

ไดมากนอยแคไหน? 

คิดวานํามาใชไดมากทีเดียว  แตตองเปนคนละเอียดชางสังเกต เปนจิตมีเมตตากรุณา  

จะทําใหมีลูกคาดี  ในอดีตการคาขายก็ไมไดมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว  ถาจิตอยูในกุศลธุรกิจก็จะ

เติบโตมาดวยความภาคภูมิใจ  และทําประโยชนใหกับสังคม  ธุรกิจถาคิดจะทําอะไรเพ่ือความดีก็จะ

ทําประโยชนใหกับสังคมไดมาก  แตธุรกิจสมัยน้ีตองพ่ึงพาอาศัยสถาบันการเงินเปนหลัก  การท่ี

ธุรกิจเปนหน้ีมากๆ  ทําใหเห็นดวยกับพระพุทธเจาท่ีวา  การเปนหน้ีเปนทุกขในโลก  การท่ีไมกูหน้ี

ยืมสินเขามาทําธุรกิจ  ก็ตองทําจากนอยไปหามาก  การที่จะประกอบธุรกิจไดก็ตองขึ้นอยูกับการ

เรียนรู  การฝกฝนตนเอง  ซ่ึงบางครั้งอาจจะชาบางกวาจะใหผล  เชนการปลูกตนไมท่ีจะตองรอเวลา



๑๕๕ 
 

ของการใหผล  ดังน้ันหลักธรรมในพุทธศาสนาจึงเปนธรรมท่ีจะสามารถปรับใชในชีวิตประจําวัน

ไดเสมอ 

      ๕.  ทานมีความเช่ือเรื่องกรรมมากนอยเพียงใด? 

      กรรมเปนเรื่องท่ีแนนอนที่สุด  เชนการกิน  เรากินเราก็อิ่ม  ถาไมกินก็ไมอิ่ม  เปนผล

โดยตรง  แตคนท่ีปฏิบัติกรรมฐานจะรูวาไมใชเหตุบังเอิญ  ทุกอยางมันเกิดจากความฉลาด  ความ

ฉลาดก็เกิดจากการมีโยนิโสมนสิการ  ปญญาก็เปนอนัตตาเกิดข้ึนตามเวลาของเขา  สติก็เชนกันจะ

เกิดขึ้นไดก็ตองฝกฝนบอยๆ  กรรมน้ันมีผลแนนอนเนนท่ีการกระทําปจจุบันใหดี 

      ๖.  หลักธรรมประจําใจของทานคืออะไร? 

      การท่ีจะเปนผูบริหารที่ดี  หนาท่ีถือเปนเรื่องสําคัญ  ซ่ึงก็จําเปนตอมนุษยทุกคนเพราะ

ผูบริหารมีหนาท่ีเปนผูนําองคกรซ่ึงจะตองนําพนักงานใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน  มีจิตใจที่ดีขึ้นจะตองทําใหผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของเราของเรามีชีวิตและจิตใจดีขึ้น  หรือหนาท่ีของความเปนพอ  เปน

สามี  เปนพลเมืองดี  หรือตอพระพุทธศาสนาตองทําใหครบถวนเปนหลักปฏิบัติในชีวิต  ดังน้ัน

พระพุทธศาสนาจึงถือไดวามีประโยชนกับชีวิตท้ังชีวิต  ในแงธุรกิจทําใหเราไมโลภ  เพราะเปน

หนทางไปสูความลมเหลว  เมื่อเราไมโลภก็ทําใหทําไปดวยความพอดี  ถาเรามีเงินมากแตเราก็ไมยึด

ติด  การมีเงินเปนเรื่องท่ีดี  เพราะเราสามารถท่ีจะนําเงินไปทําประโยชนตอผูอ่ืน  พระพุทธศาสนา

ทําใหจิตใจเราสงบ  เกิดปญญา  รักษาศีลเราก็ไมทําบาป   โดยรวมแลวทําใหชีวิตของเราดีข้ึน  ไม

โลภ  โกรธ  หลง  ก็ทําใหใจเราสงบ  ผมเชื่อในพลังบุญ  มุงอยาเบียดเบียนผูอื่น  สวนในทางธรรม

เสียสละมากขึ้นเพราะไดทางโลกมาแลวก็มาทําในเรื่องการเผยแผธรรม  สรางสถานปฏิบัติธรรม  

เผยแผไปในทางน้ีก็จะดีขึ้น  สังคมก็จะสงบสุขมากข้ึน  การยึดหลักพระพุทธศาสนาจะทําใหชีวิต

ของมนุษยดีข้ึน  และถายึดอยูแลวก็จะสงเสริมใหชีวิตดีขึ้นกวาเดิม 

      จะเห็นไดวาจากบทสัมภาษณ ของคุณเสริมพงษ  คุณาวงศ  แสดงถึงความเปนผูสนใจ

และปฏิบัติตนอยูในหลักของศีลธรรมของพระพุทธศาสนาอยูแลว  และย่ิงนําหลักน้ันมาปรับใชกับ

การประกอบธุรกิจของตนแลวก็จะย่ิงทําใหมีแตความเจริญกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นไปอีก   



๑๕๖ 
 

ตอไปจะเปนบทสัมภาษณของผูบริหารอีกทานหน่ึงที่มีสวนชวยในการนําเอาพุทธ

จริยธรรมมาปรับใชในบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด  คือ  นางสุรัตน  บาทบํารุง๕ 

ประวัติ  ผูชวยผูจัดการฝายการคาที่ ๒ ของบริษัทแฟร่ีแลนดสรรพสินคาจาํกัด 
 

   

 

ชื่อ – สกุล  นางสุรัตน     บาทบํารุง 

เกิด   ๑๐   เมษายน     ๒๕๐๖ 

สามี   นายมณเฑียร    บาทบํารุง 

บุตร   นายณัฐดนัย     บาทบํารุง 

การศึกษา  ป.ว.ช. วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร 

ตําแหนง  ผูชวยผูจัดการฝายการคาที่ ๒ ของบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคาจํากัด 

 

บทสัมภาษณ 

๑.  ทํางานในบริษัทแฟรี่แลนดสรรพสินคามานานเทาไร?  และบริษัทเริ่มนําธรรมะมา

บริหารตั้งแตเม่ือใด? 

ทํางานที่บริษัทน้ีมา  ๒๐  ปแลว  เริ่มทํามาตั้งแตเปนพนักงาน  จนปจจุบันเปนผูชวย

ผูจัดการฝายขาย  มีลูกนองท่ีเปนระดับหัวหนาแผนกที่อยูในปกครองประมาณ  ๑๒  คน  ธุรกิจน้ี
                                                            

๕บทสัมภาษณ นางสุรัตน   บาทบํารุง , ผูชวยผูจัดการฝายการคาที่ ๒  ของบริษัทแฟร่ีแลนด
สรรพสินคาจํากัด, เมื่อวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔. 



๑๕๗ 
 

เร่ิมกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๐  แตเริ่มนําพุทธจริยธรรมมาใชอยางจริงจังก็ประมาณ ป พ.ศ. 

๒๕๓๙  แตก็ไมใชวาใน ๙  ปแรกจะไมใชธรรมะเลย  เพียงแตวายังไมไดกําหนดเปนนโยบายของ

บริษัทอยางทุกวันน้ี   เชนอยางการท่ีพนักงานท่ีอยูในระหวางทดลองงานจะตองเขาปฏิบัติธรรมตาม 

ท่ีบริษัทกําหนดเปนตน 

๒.  เพราะเหตุใดทานจึงมีความสนใจที่จะนําเอาหลักธรรมมาใชในการบริหารบริษัท? 

เริ่มจากท่ีตัวเองมีความทุกขในเรื่องของครอบครัว  จึงคิดวาตัวเองมีกรรมจึงหันมา

สนใจกับธรรมะ  เพ่ือท่ีจะนํามาดับทุกข  เริ่มจากการอานหนังสือธรรมะ   ฟงธรรม  และก็เขาปฏิบัติ

ธรรม  จึงทําใหรูวาธรรมะของพระพุทธเจาน้ัน  สามารถดับทุกขไดทุกเร่ือง  ซ่ึงแลวแตเราจะนํามา

ประยุกตใชใหเขากับเร่ืองน้ันๆ  เม่ือพบเห็นกับตัวเองอยางน้ีก็ทําใหคิดถึงคนรอบขางก็คือคนใน

บริษัทวานาจะไดเห็นเหมือนที่เราไดบาง  พอดีกับบริษัทมีนโยบายท่ีนําเอาพุทธจริยธรรมมาปรับใช

ในบริษัท  จึงเห็นดวยเพราะเปนเรื่องท่ีนาสนใจ  เน่ืองจากเคยประสบกับตัวเองมาแลว 

๓.  กอนหนาท่ีจะนําพุทธจริยธรรมมาปรับใช  กับหลังท่ีใชแลวมีความแตกตางกัน

อยางไรบาง? 

กอนหนาน้ีท่ีจะนําธรรมะมาปรับใชในบริษัทน้ัน  ธุรกิจท่ัวๆไปมีสภาพข้ึนๆลงๆ  

หมายถึงยอดขาย  หรือแมแตเรื่องท่ัวๆไป  แตพอหลังจากนําธรรมะมาปรับใชแลวก็ทําใหธุรกิจไป

ไดเร่ือยๆ  ไมคอยมีปญหาเหมือนแตกอน  ไมวาจะเปนผูรวมคา  ลูกคา  หรือธนาคาร  เพราะเราใช

ความซ่ือสัตย  จริงใจ  ตรงตอเวลา  เขาเหลาน้ันจึงมีความไววางใจ  จนสามารถทํางานรวมกันอยาง

ราบรื่นมากกวาแตกอน  เม่ือเปนเชนน้ีจึงเหมือนกับวาบริษัททํางานนอยลง  แตมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  และในสวนของพนักงานเองน้ัน  สังเกตไดวามีความเจริญกาวหนาข้ึนกวาเดิม  เชนการทะเลาะ

วิวาทของพนักงานลดนอยลง  การชวยเหลือเก้ือกูลกันมีมากข้ึน  สามารถทํางานไดเปนทีมมาก

กวาเดิม  ผูบริหารเองก็เขากับลูกนองไดมากข้ึน  เห็นอกเห็นใจพนักงานมากข้ึน  ทําใหภาพรวม

สังคมของบริษัทนาอยูมากขึ้น 

๔.  ในการนําหลักพระพุทธศาสนามาใชน้ันมีปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง? 

ปญหาและอุปสรรคน้ันมีอยูแลว เชนการใหพนักงานไปฟงธรรม  หรือแมแตใหไป

ปฏิบัติธรรมซ่ึงบางคนก็ไมชอบ  แตทางบริษัทก็พยายามทําความเขาใจกับพนักงานทุกคน  ถึงผลท่ี

จะไดรับเมื่อปฏิบัติธรรม  วาสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดจริง  และเม่ือลูกนองมีปญหาไม



๑๕๘ 
 

วาจะเปนเรื่องงานหรือวาเร่ืองสวนตัว  ก็พยายามใหคําแนะนําท่ีใหนําเอาธรรมะท่ีไดฝกปฏิบัติมา

ปรับใช  เชนรายไดไมพอกับคาใชจาย  ก็จะแนะนําหลักสันโดษ  ความพอเพียง  ความรูจักประมาณ

ใหนําไปปฏิบัติ  เปนตน 

๕.  ทางบริษัทเคยมีโครงการท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหรือไม? 

ทางบริษัทมีโครงการจัดปฏิบัติธรรมเปนประจําอยูแลว  โดยมีการหมุนเวียนพลัด

เปล่ียนกันไปเขาปฏิบัติธรรม  และไดเชิญครูบาอาจารยท่ีมีความรูในการปฏิบัติธรรมมาอบรม 

ใหกับพนักงานรวมท้ังผูบริหารของบริษัท  นอกจากน้ันในวันสําคัญเชนชวงปใหม  สงกรานต  ก็มี

การนิมนตพระมาท่ีบริษัทเพ่ือใหพนักงานไดตักบาตร  สงนํ้าพระและอ่ืนๆ วัตถุประสงคก็เพ่ือให

พนักงานมีจิตใจอยูในบุญกุศล  มีศีล  ไมทุจริต  ผลดีตอบริษัทก็คือ  เมื่อพนักงานมีศีลไมทุจริตแลว

ผลดีก็จะเกิดกับตัวพนักงานเองและยังรวมไปถึงบริษัทดวย 

๖. จากการท่ีบริษัทนําเอาหลักพุทธจริยธรรมมาปรับใช  เม่ือเจออุปสรรคเคยทอบาง

ไหม?  และมีวิธีแกไขอยางไร? 

ชวงแรกๆก็มีทอทอยอยูบางเหมือนกัน  เพราะพนักงานไมคอยเห็นความสําคัญและไม

คอยมองเห็นประโยชน   แตเมื่อภายหลังท่ีพนักงานไดสัมผัสกับประโยชนท่ีเร่ิมพัฒนามากข้ึน  ก็ไม

ตองเข่ียวเข็ญเหมือนแตกอน  เพราะเม่ือเขามีธรรมะเกิดข้ึนภายในจิตใจของเขาแลว  จะทําใหเขา

เหลาน้ันปฏิบัติตัวไดถูกตองเอง 

๗.  ตัวทานเองเคยเขาวัดปฏิบัติธรรมบอยหรือไม  หรือไดทํากิจกรรมเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนาบางหรือไม? 

โดยสวนตัวแลวจะเขาวัดทําบุญตักบาตรทุกวันพระอยูแลว  และสวนมากเม่ือมีวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเขารวมเกือบทุกครั้ง  สวนการปฏิบัติธรรมน้ันก็พยายามจัดสรรเวลา

วาง  เพ่ือท่ีจะไดเขาปฏิบัติธรรมอยูเสมอ และในชีวิตประจําวันก็พยายามนํามาใชใหเปนกิจวัตร   

เชนการเสียสละ  การใหอภัย  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   ไมเห็นแกตัว  มีเมตตาความปรารถนาดีตอผูอ่ืน  

เปนตน 

๘.  ตามทัศนคติของทานคิดวาผูบริหารท่ีดีจําเปนจะตองมีหลักธรรม ประจําใจบาง

หรือไม?  และถามีควรมีหลักธรรมอะไรบาง? 



๑๕๙ 
 

คิดวาผูบริหารทุกคนควรมีหลักธรรมประจําใจอยางเชน  พรหมวิหาร ๔  สังคหวัตถุ ๔  

สปุริสธรรม ๗  เปนตน  แตสําหรับตังเองจะใชหลักการมีสติอยูเสมอมาปรับใช  เพ่ือใหเทาทันกับ

อารมณท่ีมากระทบ  ทําใหมีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจ  ในการบริหารงานที่ไมผิดพลาด  หรือ

ใหมีการบริหารงานผิดพลาดนอยท่ีสุด 

๙.  ทานมีความเช่ือเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใด? 

 เรื่องของกรรมโดยสวนตัวแลวเช่ือถือมาก  ก็เพราะเชื่อเร่ืองกรรมจึงทําใหมาสนใจใน

การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา   และทําใหทราบวาพระพุทธศาสนาน้ันสอนเร่ืองกรรมได

ชัดเจน  และเห็นจริงตามน้ันอยางแนนอน   ผูที่มีประสบการณตรงก็จะเช่ือถือมาก  แตไมได

หมายถึงวาเช่ืออยางงมงาย  เกิดอะไรขึ้นก็โทษวาเปนกรรมเกาไปหมด  อยางน้ันก็ไมใช 

๑๐. ทานคิดวา  ความสําเร็จท่ีทานไดรับมาน้ัน  มีส่ิงใดเปนปจจัยสําคัญ? 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหประสบความสําเร็จน้ันมีหลายประการ  แตท่ีสําคัญก็คือมีความรัก

ในการทํางาน  ในการบริหาร  มีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจําวัน  หมั่นฝกฝนใหมาก  ก็จะประสบ

ความสําเร็จท้ังในดานหนาท่ีการงานทางโลก  และทางธรรม 

๑๑.  ตามทัศนคติของทาน  คิดวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความสําคัญหรือ

เปนประโยชน  ตอการประกอบธุรกิจมากนอยเพียงใด 

คิดวาหลักธรรมมีความสําคัญมากในการประกอบธุรกิจ  เพราะถาการประกอบธุรกิจ

ไมมีธรรมะแลวก็จะเกิดการเห็นแกตัว  เอารัดเอาเปรียบผูบริโภค หรือแมกระท่ังคูแขงขัน ทําให

สังคมเดือดรอน  ดังน้ันไมเฉพาะแตเร่ืองธุรกิจเทาน้ัน  แตเรื่องอื่นท่ัวๆไป  ถาขาดจากธรรมะเสีย

แลว  ยอมตองกอใหเกิดความเดือดรอนข้ึนในภายหลังอยางแนนอน   

 ๑๒.  อยากจะใหทานเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัยบาง?      

อยากจะใหงานวิจัยทางพระพุทธศาสนามีมากข้ึน  เขาถึงคนในสังคมมากข้ึน  และ

สังคมมีสวนไดรับประโยชนจากการนําเอาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชในสาขา

อาชีพของตนมากข้ึน 

จากการสัมภาษณผูบริหารทานน้ีทําใหทราบถึงแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมของ

บริษัทไดวามีการใชหลักธรรมในเรื่องใดบาง 

 



๑๖๐ 
 

หนังสือขอเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 



๑๖๑ 
 

ภาคผนวก ข. 
ภาพท่ีเกี่ยวของกับการนําเอาพุทธจริยธรรมไปใช 

 
ภาพท่ี ๑ 

 

 
การจัดบรรยายธรรม 

 
 

ภาพที่ ๒ 
 

 
วิทยากรนําทาํสมาธิ  สวดมนตไหวพระ ๕ เชา 



๑๖๒ 
 

ภาพที่ ๓ 
 

 
พนักงานใหม  เดินจงกรม  

 
 
 
 

ภาพที่ ๔ 
 

 
พนักงานใหม   ฝกสมาธิ  



๑๖๓ 
 

ภาพที่ ๕ 
 

 
บรรยายธรรม รอบบุคคลทั่วไป 

 
 
     ภาพที่ ๖ 
 

 
ฟงธรรม บุคคลทั่วไป 

  



๑๖๔ 
 

ภาพที่ ๗ 
 

 
กรรมการผูจัดการ จุดธูปเทียนรวมฟงธรรม 

 
 
 

ภาพที่ ๘ 
 

 
พนักงาน ฟงธรรม 

 



๑๖๕ 
 

ภาพที่ ๙ 
 

 
การฝกปฏิบัติธรรม ของพนักงาน 

 
 

ภาพที่ ๑๐ 
 

 
ฝกทําสมาธิ 



๑๖๖ 
 

ภาพที่ ๑๑ 
 

 
นิมนตพระมาแสดงธรรม 

 
 

ภาพที่ ๑๒ 
 

 
บุคคลทั่วไปฟงธรรม 

 



๑๖๗ 
 

ภาพที่ ๑๓ 
 

 
 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ แฟรี่แลนดรวมกันทําความสะอาดคร้ังใหญ 
นําโดยผูบริหาร  คุณสันติ คุณาวงศ   กรรมการผูจัดการ พรอมกับพนักงานกวา ๓๐๐ คน 

 
ภาพที่ ๑๔ 

 

 
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร  ในฐานะไดทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ในดานสงเสริม 

ผูปฏิบัติธรรม  ใหไว ณ วันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ 



๑๖๘ 
 

ภาพที่ ๑๕ 
 

 
 

 
 
 

 
 

รางวัลจากกรมอนามัย  ใหไวในฐานะจาํหนายอาหารปลอดภัย  ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 



๑๖๙ 
 

ภาพที่ ๑๖ 
 

 
 
 

 
 

รางวัลธุรกิจดีเดน  จากกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๓๘ 



๑๗๐ 
 

ภาพที่ ๑๗ 
 

 
 
 

 
 

รางวัลการคาดีเดน  จากหอการคาจังหวัดนครสวรรค ๒๐  เมษายน  ๒๕๓๔ 



๑๗๑ 
 

ภาพที่ ๑๘ 
 

 
                         รางวัลจากหอการคา  ในฐานะธุรกิจดีเดน  เม่ือวันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๓๘ 

 
 

ภาพที่ ๑๙ 
 

 
รางวัลจากกรมตํารวจในฐานะ มีอุปการะกับโรงเรียนพลตํารวจ  ๑ กันยายน  ๒๕๓๔ 



๑๗๒ 
 

ภาพที่ ๒๐ 
 

 
รางวัลจากกาชาดจังหวัด  ในฐานะสนับสนุนกิจการบริจาคโลหิตใหกาชาด  

เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ 
 

ภาพที่ ๒๑ 
 

 
รางวัลจากการสื่อสารแหงประเทศไทย ในฐานะ เอื้อเฟอสถานท่ี 

จัดนิทรรศการ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



๑๗๓ 
 

ภาพที่ ๒๒ 
 

 
รางวัลจากเทศบาลนครนครสวรรค  ในฐานะใหการสนับสนุนการทํางาน  

 เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 
 

ภาพที่ ๒๓ 
 

 
รางวัลจากสโมสรไลออน ในฐานะสนับสนุนกิจการ เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 



๑๗๔ 
 

ภาพที่ ๒๔ 
 

 
              ตารางปฏิบัติธรรมท่ีสวนธรรมหาดเสลา ของบริษัทแฟรี่แลนด นครสวรรค 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

                                                                   ภาพที่ ๒๕ 
 

 
การฝกโยคะ เพ่ือสุขภาพ 

 



๑๗๕ 
 

ประวัติผูวจัิย 
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