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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 

มีวัตถุประสงค์ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓) เพ่ือบูรณาการการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้
ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม”
วิทยานิพนธ์น้ีได้ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร (Documentary Qualitative Research) 
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารวิชาการ วิเคราะห์หลักพุทธธรรมจาก
พระไตรปิฎกและอรรถกถา สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๓ รูป/คน 

ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยคือการดําเนินการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมขนาดย่อมตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้ังแต่การวางแผนการทําธุรกิจ การจัดองค์การ การบริหาร
พนักงาน การอํานวยการและควบคุม โดยนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ธุรกิจ
บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ แต่ก็มีเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะมีปัญหาอันเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งการตลาด 
เงินทุน แรงงานและการจัดการ 

หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ จักร ๔ 
ได้แก่ ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การหาที่ต้ังที่เหมาะสมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกหรือการหา
วัตถุดิบ การขนส่ง การประสานงานระหว่างพ้ืนที่ ๒ สัปปุริสูปัสยะ คือการทํางานเป็นทีม การแสวงหา
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ความรู้ใหม่ๆ จากบุคคลที่มีความชํานาญ การมีสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้ง
ด้านการอํานวยความสะดวกและการตลาด ๓. อัตตสัมมาปณิธิ คือ การวางตัวให้เหมาะสม มีหลักการ 
มีคุณธรรมของนักธุรกิจ มีการวางแผนที่ทันต่อเหตุการณ์ ๔. ปุพเพกตปุญญตา คือ การสร้างทุนใน
ส่วนตนได้แก่ การได้เคยสร้างทุนทางความประพฤติ (ศีล) ทุนทางความต้ังใจ (สมาธิ) และทุนทาง
ความรู้ ความสามารถ (ปัญญา) ส่วนการสร้างทุนในผู้อ่ืนได้แก่ การช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน การบริจาค
ทานอยู่เสมอ การสร้างสัมพันธไมตรีกับบุคคลรอบข้างไว้ 

การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักจักร ๔ เพ่ือแก้ปัญหาทั้ง ๔ 
ด้านน้ันได้โดยการ (๑) ปัญหาด้านการตลาดต้องสร้างองค์ความรู้ให้มีในตนเก่ียวกับความต้องการของ
ตลาด ภาพลักษณ์ การวางแผน ตัวผลิตภัณฑ์ สถานที่ การอํานวยความสะดวกช่วยเหลือลูกค้าและการ
หมั่นทําบุญกุศลอยู่ไม่ขาด (๒) ปัญหาแรงงาน เกิดจากการไหลออกของแรงงานคุณภาพ จําเป็นต้อง
สร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทํางาน โดยเฉพาะการพัฒนาสร้าง
แรงงานของตนไว้ให้มีการรองรับ ที่สําคัญคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน การให้เกียรติ การเอาใจ
ใส่ปัญหาของพนักงานและวางตัวเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของพนักงาน (๓) ปัญหาด้านเงินทุน ในด้านน้ี
น้ันต้องมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง แหล่งเงินทุนไว้ใจ มีวินัยทางการเงิน และมีผู้เช่ียวชาญทางด้านการเงิน
เป็นที่ปรึกษา (๔) ปัญหาด้านการจัดการ ต้องใช้หลักการสร้างภูมิความรู้ให้แก่ตนด้านการบริหาร
จัดการ หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน รู้จักวางตัว
ให้เหมาะสมกับฐานะและสถานะ  

จากการสังเคราะห์ การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักจักร ๔ จึงได้
องค์ความรู้ว่า วางตนอยู่ให้มีคุณธรรม สั่งสมความรู้ความสามารถในด้านการทําธุรกิจไว้ ใส่ใจกับ
บุคคลผู้รู้ ทําที่อยู่และผลิตภัณฑ์ตามความต้องการผู้บริโภค เรียกว่า POWER MODEL   
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ABSTRACT 
 

The objectives of the research entitled Integration of Small and Medium 
Enterprises Management with Buddhist Doctrine were as follows:  1. To study the small 
and medium enterprises management, 2. To study the principles of Buddhadhamma 
suitable for the small and medium enterprises management, 3.To integrate the 
principles of Buddhaddharmma with the small and medium enterprises management, 
and 4.To propose guidelines in building new knowledge regarding the pattern of 
integrating the small and medium enterprises management with the principles of 
Buddhaddharmma.  The study employed qualitative method by analyzing 
Buddhaddhamma from the Tripittaka and Commentary together with conducting an 
in-depth interview with the 13 experts in SME and Buddhism.  

The results indicated as follows: 
The small and medium enterprises management referred to manage the small 

and medium enterprises in the enterprises process i.e., planning, organizing, staffing, and 
administrating in order to use all resources for the high benefit as the purpose and goal 
set. Some entrepreneur, however has not succeeded due to problems both inside and 
outside on marketing, financial, labor and management.  

Buddhadhamma principles suited for the small and medium enterprises 
management were 4 Cakras, namely; 1. Patirupdesavasa instanced for the right place to 
do works such as planting or getting sources, logistic, co-organizing among sides. 2. 



ง 

Sappurisupassaya instanced for team working, searching for new knowledge for the 
expert and skill persons, networking between related sectors and organization both 
service and marketing. 3. Attasammapanidhi instanced for good conducting and 
personality, keeping law and rule, pertaining enterprising ethics, planning for the time. 4. 
Pubbekatapunnata instanced for self-assets accumulating, namely; behavioral assets 
(Sila), mental assets (Samadhi) and knowledge and capability (Panna). Moreover, assets 
have been accumulated in others, i.e., helping others, often giving donation, and being 
good relation with beside peoples.        

The integration of the small and medium enterprises management with 4 
Cakras for solving 4 enterprise problems are as follows; (1) Marketing problems are 
solved by learning and searching on the body of knowledge of marketing needs, image 
and brand, products, place, service, and usual donation and merit accumulating. (2) 
Labor problems in term of skillful labors quitting job are solved by reinforcement of 
motivation of both rewards and work growing. This is also solved by development of 
own labor, being good relationship with all labors, respecting them, labor-problems care 
and being friendly with them. (3) Financial problems are solved by doing right and clear 
account, source of investment funds entrusting, having money discipline, getting money 
expertize advisor. (4) Management problems are solved by learning and training on the 
management, asking for the skillful person to help, being good relationship with others 
and good behaving and right conduct on the role and position. 

Having analyzed and synthesized, the integration of the small and medium 
enterprises management with 4 Cakras could be presented model and guidance of body 
of knowledge as behaving oneself on the morality, gaining knowledge and capability on 
the enterprise, care closing with learned one, doing place and product on the market 
needs, in the model called POWER MODEL. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดีด้วยความกรุณาให้การสนับสนุน ให้คําช้ีแนะอย่างดีจาก
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการทุกท่าน รวมท้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พระเมธาวินัยรส, 
ผศ.ดร.  เมตตาถ่ายทอดศิลปวิชาอันเช่ียวชาญ  ใส่ใจช้ีแนะแนวทาง  ตรวจปรับวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์จนสัมฤทธ์ิผลในทางวิชาการเพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหางานวิจัย    

กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. ประธานกรรมการควบคุมวิทยา- 
นิพนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้วิจัยขอน้อมสักการะด้วยความ
ศรัทธาในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีศักยภาพทางการศึกษาและมีคุณธรรมเป็นวิถีชีวิตของ
บัณฑิต 

ผู้วิจัยขอน้อมสักการะด้วยความเคารพในวิทยาทานความรู้ที่ทุกท่านช้ีแนะมุมมองต่าง ๆ 
เพ่ือให้บังเกิดผล และได้เรียนรู้ในจริยวัตรอันงดงามที่ท่านประพฤติตนเป็นเย่ียงอย่างในแนวทาง
กระบวนการเรียนรู้ ในสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาอย่างแท้จริง 

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ในการให้สัมภาษณ์ รวมถึงผู้ให้
ความร่วมมือในงานวิจัยเป็นอย่างดี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารสาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณครูทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้  

สุดท้ายงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้จากกําลังใจ คุณพ่อตีตอง แซด่าน และคุณแม่สุนันท์ 
วัชรสินธ์ุ และขอผลานิสงส์ความเอ้ือเฟ้ือจากทุกท่านที่ได้กล่าวนาม และมิได้กล่าวนาม ขอท่าน
ทั้งหลายที่สนับสนุนงานวิจัยน้ี ด้วยจิตอันเป็นกุศล ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยและธรรมแห่งความดี
งามในศีล ๕ จงเป็นพลวปัจจัยเก้ือกูลกุศลเพ่ิมพูนบุญราศีแด่ทุกท่าน เป็นเสบียงบุญถึงฝั่งแห่งพระ
นิพพานด้วยเทอญ  นิพพานสฺส ปจฺจโย โหตุ ฯ. 

 
ศศิธร วัชรสินธ์ุ 
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  สํ.สฬา. สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค  
  องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
  องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต  
  อง.ฉกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 
        ขุ.ขุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ขุททกปาฐะ 
  ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
  ขุ.สุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตตนิบาต 
  ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาดก 
  ขุ.อป. สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทาน 
 พระอภิธรรมปิฎก 
  อภิ.สง.  อภิธมฺมปิฏก ธรรมสังคณี    
         พระอรรถกถา 
  ที.สี.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏฺฐกถา 
  อง.ติก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ติกนิปาต 
  ม.มู.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี มูลปณฺณาสกฏฺฐกถา 
  สํ.ส.อ. สํยุตฺตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคฏฺฐกถา 
  ขุ.ขุ.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี ขุททกปาฐะ 
  ขุ.เถร.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถฏฺฐกถา 
  ขุ.อป.อ. ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานฏฺฐกถา 



 

 

ช 

 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น ม.อุ. ๑๔/๒๕๒/๒๙๗-๒๙๘ 
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก เลม่ที ่๑๔ ข้อที่ ๒๕๒ หน้าที่ ๒๒๐. เป็นต้น 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้าใช้อ้างอิงอรรถกถาและคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น ที.สี.อ. ๑๑/๑๕๙.
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏฺฐกถ เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๕๙ เป็นต้น 




 


สารบญั 

  หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค
กิตติกรรมประกาศ จ
สารบญัคํายอ่ ฉ
สารบญั ซ
สารบญัตาราง ฎ
สารบญัแผนภูมิ ฏ
  

บทท่ี ๑ บทนํา ๑
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา  ๑
 ๑.๒ โจทย์ในการวิจัย ๗
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๗
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๘
 ๑.๕ วิธีดําเนนิการวิจัย ๘
 ๑.๖ เอกสารบทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ๙
 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๖
 ๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๗
 ๑.๙ นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๑๘
  

บทท่ี ๒ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒๐
 ๒.๑  หลักการและแนวคิดที่เก่ียวกับการบรหิารธรุกิจ ๒๐
 ๒.๑.๑ ความหมายของธุรกิจ    ๒๐
 ๒.๑.๒ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ๒๓
 ๒.๑.๓ ประเภทของธรุกิจ ๒๔
 ๒.๑.๔  หน้าท่ีของธุรกิจ ๒๖
 ๒.๑.๕  ธุรกิจกับจริยธรรม ๒๖๒
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 ๒.๒  ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการจัดการองค์การ ๒๗
 ๒.๒.๑ องค์การและการจัดต้ังองค์การ ๒๘
 ๒.๒.๒ การจัดการกับการบริหาร    ๓๐
 ๒.๒.๓  ทฤษฎีการบริหารจัดการ  ๓๑
 ๒.๒.๔  กระบวนการจัดการองค์การ  ๓๔
 ๒.๒.๕  องค์ประกอบสําคัญสําหรับการบริหาร  ๔๑
 ๒.๓  บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๒.๓.๑  ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                    
๒.๓.๒  ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๓.๓  ความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจ 
๒.๓.๔  นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๔๕
๔๖
๔๘
๕๙
๖๐

 ๒.๔  บทสรุป  ๖๒
  

บทท่ี ๓ หลักพุทธธรรมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๖๗
 ๓.๑ ที่มาของหลักธรรมที่เก่ียวกับการบรหิารธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๖๘
 ๓.๒ แนวคิดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนัยทางพระพุทธ 

ศาสนา ๖๙
 ๓.๓ หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๗๑
 ๓.๓.๑ หลักธรรม จักร ๔   ๗๒
 ๓.๓.๒ หลักปาปณิกธรรม ๓ ปรากฏในทติุยาปาปณิกสตูร     ๑๑๓
 ๓.๔ สรุปหลักพุทธธรรม ๑๑๔
  

บทท่ี ๔ บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลกัพุทธ
ธรรม ๑๒๔

 ๔.๑ สรุปสาเหตุของปัญหาการบริหารธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ๑๒๕
 ๔.๒ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลกัพุทธธรรม ๑๒๗
 ๔.๓ บูรณาการการบรหิารธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ๑๓๘
 ๔.๔ การวิเคราะห์บรูณาการการบรหิารธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

หลักพุทธธรรม ๑๕๙
 ๔.๕ การสังเคราะห์บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

หลักพุทธธรรม       ๑๖๗
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บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ๑๗๓
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย   ๑๗๓
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ๑๘๒
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเพ่ือการวิจัย ๑๘๔
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๔
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเพื่อการวิจัย ๑๘๖
  

บรรณานุกรม ๑๘๗
  

ภาคผนวก ๑๙๕
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๙๖
 ภาคผนวก ข บุคลานุกรม ๑๙๘
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๒๐๑
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณเ์ชิงลึก ๒๐๕
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ ์ ๒๐๘
 ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการสัมภาษณ ์ ๒๒๘
  

ประวตัิผู้วิจยั ๒๓๖
  



ฎ 


สารบญัตาราง 
 

 หน้า 
ตารางที ่๓.๑ แสดงหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมจําแนกตามด้านในจักร๔ ๑๑๖ 
ตารางที ่๓.๒ แสดงหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม จําแนกตามด้านในจักร ๔ ๑๒๒ 
ตารางที ่๔.๑   คนหรือบุคคลในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา ๑๒๗ 
ตารางที ่๔.๒   ด้านการเงินในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทางพระพุทธ 

ศาสนา ๑๒๙ 
ตารางที ่๔.๓   ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา ๑๓๐ 
ตารางที ่๔.๔   ด้านการจัดการตามวงจรการบริหารงานกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ๑๓๑ 
ตารางที ่๔.๕   แสดงการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลัก

พุทธธรรม ๑๓๗ 
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สารบญัแผนภูมิ 
 

 หน้า 

แผนภูมิ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชก้ารวิจัย ๑๗  
แผนภูมิ ๒.๑ แสดงกระบวนการจัดการองค์การ ๔๑ 
แผนภูมิ ๓.๑ แสดงการสรุปจักร ๔ : ธรรมนําชีวิตไปสูค่วามเจรญิรุ่งเรืองดุจล้อนํารถ

ไปสู่ที่หมาย ๗๖ 
แผนภูมิ ๓.๒ แสดงด้านปฏิรูปเทส การเลอืกสถานที่ตั้งอันเหมาะสม ๙๐ 
แผนภูมิ ๓.๓ แสดงด้านสัปปุริสปูสังเสวะ การคบสัตบุรษุ ๙๘ 
แผนภูมิ ๓.๔ แสดงด้านอัตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ ๑๐๗ 
แผนภูมิ ๓.๕ ด้านปพุเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ทําความดีไว้ในก่อน ๑๑๒ 
แผนภูมิ ๓.๖ แสดงหัวข้อธรรมจําแนกตามด้านต่างๆในจักร๔ ๑๑๗ 
แผนภูมิ ๓.๗ แสดงหัวข้อธรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการธรุกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม ซึ่งจําแนกตามด้านต่างๆในจักร๔ ๑๒๓ 
แผนภูมิ ๔.๑ แสดงการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๑๓๓ 
แผนภูมิ ๔.๒ แสดงหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารธรุกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ๑๓๖ 
แผนภูมิ ๕.๑ “POWER MODEL” รูปแบบบูรณาการการบริหารธรุกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ๑๘๔ 
 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้น จาก

สถาบันการเงิน ก่อนจะลุกลามไปสู่ธุรกิจทุกประเภทในภาคเอกชน องค์การและบุคลากรหลายฝ่าย
พยายามเรียนรู้ ปรับตัว และหาแนวทางที่จะร่วมกันฟ้ืนฟูสภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือบรรเทาวิกฤตการณ์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาองค์การทางธุรกิจต่าง ๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย กระทรวงอุตสาหกรรมโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นเป้าหมายหน่ึงที่ทางการควรให้
ความสําคัญ เน่ืองจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีส่วน ในการช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจ ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprises : Les) เห็นได้จากข้อมูลของสํานักงาน
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้ระบุไว้ว่า “จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
จํานวน ร้อยละ ๙๙.๘ ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจ้างงาน ร้อยละ ๗๘ ของการจ้างงานท้ังประเทศ” 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มาก๑ จากความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
จํานวน ๒.๖๔๗ ล้านราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน ๑๐.๙๙๖ ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการส่ง 
ออก ๒.๐๖๙ ล้านบาท สะท้อนได้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นรากฐานและกลไกสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจประเทศ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้ารวมทั้งยังทํารายได้นําเงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งออกและยังสามารถผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการนําเข้า อันทําให้ประเทศ
สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศได้จํานวนมากในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบ 
การณ์แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้เร่ิมต้นธุรกิจใหม่หรือนักลงทุนหน้าใหม่ จากธุรกิจเล็ก ๆ และ
พัฒนาจนเติบโตในที่สุด นอกจากน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังเป็นหน่วยผลิตที่สนับสนุนและ
เช่ือมโยงไปสู่กิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดย่อมด้วย
กันเองในรูปแบบของการผลิตเป็นสินค้าวัตถุดิบขั้นต้น ขั้นกลาง ด้วยวิธีการว่าจ้างผลิต หรือการรับ
ช่วงการผลิต (Subcontracting) ทั้งน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังช่วยเช่ือมโยงระหว่างภาคการ
                                                            

๑สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, (๒๕๕๔), รายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๓ และแนวโน้ม ปี ๒๕๕๔, (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: 
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/White๒๕๕๒-new/ chapter-๖. pdf 



๒ 

ผลิตที่เกี่ยวข้องกัน เช่นภาคเกษตร ภาคการบริการขนส่ง ภาคการก่อสร้าง ภาคการค้าส่ง-ค้าปลีก 
และการเกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเท่ากับเป็นการ 

กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการกระจายรายได้ที่ดีทางหน่ึง๒ 
หลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้

ทรงย้ําถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างย่ังยืน ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้น ทางสายกลาง สําหรับการดําเนินชีวิตของคนไทยในทุก
ระดับช้ันตามหลักการแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลเพ่ือตอบรับกับโลกาภิวัฒน์และป้องกันถึงผลกระทบที่มา
จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันประกอบไปด้วย
สามองค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความต้องการมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตนเองที่ดี เพ่ือเป็นความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและผลกระทบจากภายในและภายนอก
ประเทศ และยังมีอีกสองเง่ือนไขที่จะทําให้ความพอเพียงน้ันประสบผลสําเร็จได้คือ เง่ือนไขทางความรู้ 
และเง่ือนไขทางคุณธรรม ซึ่งเง่ือนไขทางความรู้ได้แก่ การวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ การใช้
ความรู้อย่างระมัดระวัง และการนําแผนน้ันไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด ส่วนเง่ือนไขทางคุณธรรม ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมในตนเองพร้อมทั้งมีการดําเนินชีวิตที่มีความเพียรพยายาม ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน ดังน้ันจึงเป็นที่มาว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม มาผสมผสานกัน เพ่ือก่อให้เกิดการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและยังประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างพอเพียง ซึ่งชุมชนถือเป็นสังคม
ฐานรากที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย  ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่กําลังประสบ
อยู่ต้ังแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ัน มีสาเหตุสําคัญคือ คนไทยไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ในภาวะ
เศรษฐกิจที่ทรุดตัว ดังน้ันสถานการณ์ที่เกิดข้ึนทางเศรษฐกิจส่งผลให้สังคมถูกแบ่งเป็นสองระบบ คือ
ระบบทุนและระบบชุมชน ทําให้เกิดการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย มีการใช้จ่ายเกินตัว ชุมชนพ่ึงตนเองได้
น้อยลง ส่งผลให้ชุมชนมีความอ่อนแอ ประสบปัญหาด้านหน้ีสิน สูญเสียวัฒนธรรมในการพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน มีการแก่งแย่งแข่งขัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นในสังคม นอกจากน้ีการพัฒนาในอดีตที่

                                                            
๒อภิสิทธ์ิ ประวัติเมือง, รูปแบบความสัมพันธ์และการสร้างสมการทํานายของกลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจและภูมิความรู้ความชํานาญที่มีต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในธุรกิจร้านหนังสือ , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔. 



๓ 

ผ่านมาจะพิจารณาที่ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้กําหนด
ระยะเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน แต่จากกระแสเรียกร้องในสังคมท่ีต้องการให้การพัฒนานั้นคํานึงถึงการอยู่
รอดและการกินดีอยู่ดีของคนในอนาคตร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาธุรกิจให้ย่ังยืนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงจึงหัน
มาสนับสนุนให้มีการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน่ืองจากธุรกิจลักษณะน้ีใช้เงินลงทุนไม่
มาก อย่างน้อยข้ันตํ่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีความย่ังยืนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหา ยกระดับและปรับปรุงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ด้วยเหตุน้ีจึงนํามาสู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือให้ชุมชนสามารถกําหนดชีวิตและดําเนินชีวิตตามความต้องการของตนเองได้มาก
ขึ้น จึงจะนํามาสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิด
การจ้างงานและเพ่ิมผลผลิตให้กับประเทศโดยรวมในเกณฑ์ดี รวมท้ังก่อให้เกิดการปรับตัวและนําไปสู่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศท่ีไม่สามารถทําให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได้ จึงต้องแสวงหา
ทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมส่งผลให้มีความสุข ซึ่งในปัจจุบันน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นกลุ่มธุรกิจที่กําลังได้รับความนิยม และทําให้เกิดสินค้าใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้เล็งเห็นว่าต้องสนับสนุน 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ นอกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ทําให้ประชาชนรากหญ้า
สามารถพ่ึงตนเอง ก่อเกิดให้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีการพัฒนาที่ย่ังยืน อันจะนํามาสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง ด้วยการสร้างงาน สร้างเงิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จนสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ การพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยระบบการบริหารธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพนํามาซึ่งการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้มีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยเลย๓ 

ปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีลักษณะเฉพาะและครอบคลุมหลาย 
ด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะธุรกิจในระดับน้ียังเป็นสิ่งใหม่ใน
ระบบเศรษฐกิจของไทยท่ียังต้องการการส่งเสริมและการพัฒนาอีกระยะหน่ึง ปัญหาหลักของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่รวบรวมโดยสํานักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกอบด้วย 

                                                            
๓สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สถานภาพ SMEs ประเทศไทย : 

บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม), ๒๕๕๓. 



๔ 

๑) ปัญหาด้านการตลาด ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มักตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการ 
ตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับ
สินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศท่ีผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

๒) ปัญหาขาดแคลนเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการ
ทําบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้อง
จ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง 

๓) ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานท่ีทํางานใน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีปัญหาการ
เข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่
ที่มีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอการพัฒนาไม่ต่อเนื่องส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

๔) ปัญหาข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยท่ัวไปธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มักใช้
เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อนเน่ืองจากการลงทุนตํ่าและผู้ประกอบการ/พนักงานขาดความรู้พ้ืนฐานที่
รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึงทําให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ดี 

๕) ปัญหาข้อจํากัดด้านการจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการ
จัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัย
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแล
ที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก) แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบ
ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

๖) ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนมาก
เป็นการจัดต้ังกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้านผลิตในลักษณะโรงงานท้องแถวไม่มี
การจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้าดังน้ันกิจการโรงงานเหล่าน้ี จึงค่อนข้าง
ปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเก่ียวกับการเสียภาษี การรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยที่กําหนดตามกฎหมายนอกจากน้ีในเรื่องการส่งเสริมการ
ลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐจะได้ลดเง่ือนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงานแล้วก็ตามเพ่ือจูงใจ แต่มี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียง จํานวนน้อยที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 

๗) ปัญหาข้อจํากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน การส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่



๕ 

เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออกสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนมากและ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ 
จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึง
และเพียงพอ 

๘) ปัญหาข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆข้างต้น 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทั่วไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น 
นโยบายและมาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วย
เศรษฐกิจที่มีความสําคัญที่สุดอย่างหน่ึงในโลกและในประเทศไทย พัฒนาการของธุรกิจขนาดน้ีเกิด
ขึ้นมาจากการทําหน้าที่ของผู้ประกอบการท่ีเป็นหลักก่อนที่จะพัฒนามาเป็นหน่วยงานท่ีมีเงินทุนและ
ผู้ร่วมงานเพ่ิมมากขึ้นปัจจุบันจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนร้อยละ ๙๙ ของจํานวน
ธุรกิจรวมในเกือบทุกประเทศทั่วโลกและเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
แรงงานรวมในเกือบทุกประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลับมีสัดส่วนใน
การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงมีความสําคัญในเชิงมูลค่ามากกว่า จึงนับได้ว่าจุด
น้ีเป็นจุดที่ควรปรับปรุงผลจากการดําเนินการของธุรกิจในระดับน้ี 

แต่ข้อจํากัดเรื่องขนาดและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังสถานการณ์ต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลง
และอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community หรือ AEC) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดําเนินธุรกิจได้อย่างยากลําบาก จําเป็นที่ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมดําเนินไปได้๔ แต่ที่ผ่านมา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงมีอุปสรรค
ทั้งในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงช่องทาง
การตลาด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการปรับตัว
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ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป๕การพัฒนาที่ย่ังยืน จึงเป็นแนวความคิดการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศที่ไม่สามารถทําให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได้ จึงต้อง
แสวงหาทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด 
คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน อันจะนํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง  

จากการที่กล่าวแล้วว่าต้องแสวงหาทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
ของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และคุณธรรมส่งผลให้มีความสุข 
ซึ่งในปัจจุบันน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มธุรกิจที่กําลังได้รับความนิยม และทําให้เกิด
สินค้าใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้เล็งเห็นว่าต้องสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม อันมี
รูปแบบวิธีการของผู้ประกอบการอันจะทําให้สามารถเข้าใจถึงการประกอบกิจการที่จะนํามาซึ่งความ 
สําเร็จภาวะภายในของผู้ประกอบการด้วยจักร ๔ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหาร 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวคือ จักร ๔ แปลว่า ล้อรถ ล้อรถย่อมหมุนนําผู้ขับขี่รถไปสู่
จุดหมายธรรมที่ได้ช่ือว่าจักร เพราะเปรียบเสมือนล้อรถ นําบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ ซึ่งเป็น
หลักธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ๔ ด้าน จักร๔ ธรรมนําชีวิตไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง จักร ๔ ในทางพุทธศาสนามีความหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ พระ
ธรรมปิฎก ดังน้ี ล้อ, ล้อรถ, ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมายมี ๔ อย่าง 
เพ่ือการสร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น๖  

หลักการ จักร ๔ น้ี ในทางพุทธศาสนา จะเป็นการให้คําแนะนํา หรือสอนให้สําหรับบุคคลที่
พึงต้องการท่ีจะแสวงหาความพ้นทุกข์ หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แต่ในทางที่เป็นความจริง
แล้ว หลักการ จักร ๔ น้ี ย่อมสามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้กับ บุคคลทุกแขนงอาชีพ ทุกแขนง
ความรู้ จะว่า เป็นหลักในการ ค้าขาย ก็ได้ จะว่าเป็นหลัก การแสวงหาที่ทํางาน ก็ได้ หรือจะว่า เป็น
หลักการแสวงหาอาชีพ ก็ว่าได้ อีกทั้ง หลักการจักร ๔ นี้ จะเปรียบไปคล้ายการหาแหล่งทําเล ที่อยู่
อาศัย หรือทํามาหากิน ในระดับบุคคลท่ัวไปก็ยังได้เพราะเป็นหลักการที่กว้างขวาง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ หรือนําไปใช้ได้โดยตรง กับทุกคน เพราะ ไม่ว่าบุคคลน้ันๆ จะอยู่ในอาชีพ หรือบทบาท 
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หน้าที่ใด ล้วนต้องใช้หลัก จักร ๔ น้ียึดถือไว้เป็นบรรทัดฐาน นําไปเป็นแม่แบบในการปฏิบัติ ก็ย่อม
สามารถนําตน ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ หลักจักร ๔ จึงสามารถนํามาใช้ได้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม คือการเลือกหาทําเลท่ีต้ัง การติดต่อประสานกับผู้ที่เก่ียวข้อง การต้ังตนไว้ชอบ และ
การมีวิธีการในการประกอบธุรกิจจากผู้ที่เคยทํามาก่อน จักร ๔ น้ีถือว่าเหมาะกับการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอันนํามาซึ่งการประสบผลสําเร็จของการทําธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับ
สภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในจํานวนที่ตํ่ากว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และยังรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกรวมถึงเป็นแหล่งที่
สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่ เป็นการป้องกันการอพยพแรงงานเข้ามาหางานในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซึ่งช่วยการกระจุกตัวของโรงงาน กิจการธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่
ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่าง
ย่ังยืนต่อไป  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทําการวิจัยการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมด้วยหลักพุทธธรรม พระพุทธศาสนามองการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ดังน้ัน
จึงมีหลักธรรมคําสอนที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ไว้มากมาย ทั้งน้ีเพ่ือแก้ไขปัญหาและสั่งสอนมนุษย์ให้
ประพฤติปฏิบัติตน ต้ังมั่นอยู่ในความดี ซึ่งหลักพุทธธรรมเป็นการดําเนินไปตามความเป็นจริงที่
ต้องการให้พุทธบริษัทสําเร็จประโยชน์ต้ังแต่เบ้ืองต้นจนถึงจุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน ด้วยเหตุน้ี
ผู้วิจัยเล็งเห็นและเข้าใจในคุณค่าที่จะนําหลักการทางพุทธศาสนาที่มีความสําคัญมาช้านานและมี
ประโยชน์อย่างแท้จริงมาเช่ือมต่อในการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเป็นจริง โดยการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่เช่ือมต่อกับการบริหารธุรกิจ เฉกเช่นการท่ีพุทธศาสนามีมากว่า 
๒,๖๐๐ ปี เพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ในการนับถือพุทธศาสนาต่อไป 

 

๑.๒ โจทย์ในการวิจัย 
๑.๒.๑ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างไร  
๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างไร  
๑.๒.๓ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรมเป็นอย่างไร  
๑.๒.๔ รูปแบบการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม

เป็นอย่างไร  
 

๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



๘ 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม” 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เน่ืองจากการศึกษาบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ขอบเขตเน้ือหาจึงจําแนกเป็นดังน้ี 
 ๑. การศึกษาวิเคราะห์ด้านการบริการธุรกิจเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เท่าน้ัน ซึ่งการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักการบริหาร 
และหลักการบริหารธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยทรัพยากร ๔M ได้แก่ ด้าน
คน (Man) ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ (Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) และด้าน
เงินทุน (Money)  

 ๒. ขอบเขตด้านเน้ือหาด้านพุทธธรรมเกี่ยวกับจักร๔ อันเป็นพุทธธรรมที่เหมาะสมกับ
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ีจักร๔ มีหลักธรรมมากมายภายใต้หัวข้อจักร ๔  หลัก 
การในเร่ืองของจักร ๔ น้ี นับได้ว่า เป็นการให้คําแนะนํา หรือสอนหลักการหรือวิธีการในการดํารงชีวิต 
ในกับบุคคลทั้งหลายในทุกระดับช้ันได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะมีบทบาท ความรู้ อย่างไร 
ควรท่ีจะแสวงหาถิ่นที่จะทําให้บุคคลนั้นๆ มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตต้ังแต่ระดับปุถุชน ไปจนถึง 
ระดับอริยะบุคคล 

๑.๔.๒ การศึกษาขอบเขตด้านการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาจาก
หนังสือ บทความและเอกสารต่างในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เช่น หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของกระทรวงพาณิชย์ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น  

๑.๔.๓ การศึกษาด้านพุทธธรรมมีการนําหลักพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
จารย์ที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเรื่องของจักร๔ ที่เป็นหลักธรรมที่เหมาะ
กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม” เป็น

การวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ (Qualitative Documen-
tary and Interview Research) โดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 



๙ 

๑.๕.๑ ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
๑.๕.๒ ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทางด้านพุทธศาสนาที่เหมาะสมต่อการนํามาใช้เพ่ือการ

บริหาร 
๑.๕.๓ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (In-depth Interview) รวม ๑๓ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน

คือ ส่วนที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์ จํานวน ๓ รูป ส่วนที่ ๒ ฆราวาส จํานวน ๑๐ คน ซึ่งการสัมภาษณ์บุคคล
ตัวอย่าง จํานวน ๑๐ ท่าน ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีคุณวุฒิทางวิชาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือค้นหารูปแบบองค์ความรู้ที่จะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่สมบูรณ์ที่สุด 

๑.๕.๔ อภิปรายการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
๑.๕.๖ นําเสนอองค์ความรู้ใหม่ “การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยหลักพุทธธรรม” 
๑.๕.๗ นําเสนอรูปแบบ (Model) การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยหลักพุทธธรรม” 
 

๑.๖ เอกสารบทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๖.๑ เอกสารบทความที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในแนวต่าง ๆ ที่
สามารถเสริมความรู้แก่ผู้วิจัยได้ดังต่อไปนี้  

สุวรรณี แสงมหาชัย เขียนไว้ในหนังสือ องค์การและการจัดการ (Organization and 
Management) ภาวะผู้นําคือความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อกลุ่มทํางาน เพ่ือทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อผู้นําที่ดี เช่นคุณลักษณะความ
กระตือรือร้นของผู้จัดการฝ่ายขายย่อมมีมากกว่าผู้จัดการฝ่ายด้านควบคุมสินค้าคงคลัง คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของผู้นํา คือ การรู้จักตนเอง หรือการได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับตนเองเพื่อการปรับปรุง
ตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง ความฉลาดเชิงอารมณ์ เข้าใจงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มี
ความคิดริเริ่ม ชอบแก้ปัญหา มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ผู้นําที่มุ่งความสัมพันธ์จะมี
การแสดงออกในพฤติกรรมที่ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับนับถือในความคิดความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน  มีความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ ช่วยเหลือเรื่องงานและเร่ืองส่วนตัว มีทีท่าเป็น
มิตร และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบได้ทุกเวลา มีการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค  มีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน  จากเร่ืองลักษณะก็มาถึงการมุ่งไปท่ีกิจกรรมท่ีผู้นําทําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขวัญกําลังใจ 
ผู้นําที่มุ่งงานเป็นลักษณะของผู้นําซึ่งกําหนดบทบาทของตนเองและของพนักงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย



๑๐ 

ขององค์การ เห็นได้จากการมอบหมายงาน และกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการคาดหวังในผล
การปฏิบัติงาน๗ 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ในหนังสือ ช่ือเศรษฐศาสตร์ในชีวิต 
ประจําวัน (Economic in Daily Life) ในด้านการค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ เป็นบทบาทที่
ภาครัฐจะต้องทําหน้าที่กํากับดูแลให้หน่วยธุรกิจทําการผลิต การค้า และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
อย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ประชาชน เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ไม่ให้กลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงเอาเปรียบกลุ่มอ่ืน และปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายที่กําหนดไว้ พร้อมส่งเสริมการผลิต 
การค้า และการลงทุน เพ่ือให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและดําเนิน
นโยบายให้เศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นการลงทุนเพ่ิมขึ้น ขยายการผลิต
เพ่ิมข้ึน มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ทําให้รายได้ประชาชนและรายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การผลิต และผลผลิต ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทําให้ชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทเจริญก้าวหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรมและบริการได้รับการพัฒนาและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมดีขึ้น  อันเป็นบทบาทที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพึงทําให้การค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
นําพาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่จุดหมายที่สังคมต้องการและเรียกร้องให้ทุกคนดําเนินการตามบทบาท
ของตน๘ 

พระธรรมประติปัตติ วยาปฏิธารา (พระอริยวังโส) เขียนไว้ในหนังสือ ช่ือ พุทธเศรษฐใน
ธรรมศาสตร์ ความว่า การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันยังสร้างผลลัพธ์
อันไม่พึงประสงค์หลายประการ หน่ึงในน้ันคือ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่สามารถส่งผ่านผลกระทบไปยัง
ระบบเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกในปรากฏการณ์และส่งผลให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามการ
คาดการณ์ของตน จะสังเกตว่า ย่ิงมีการปรับตัวเท่าใดก็ย่ิงหนีออกจากวิกฤติ เศรษฐกิจโลกก็ยังหนีไม่
พ้นปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาความเลื่อมล้ําทางสังคม  ซึ่งในที่สุดก็ได้นําไปสู่
การสร้างกรอบและระเบียบสําหรับการเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารสังคมเศรษฐกิจด้วย
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพ้ืนฐานวัฒนธรรม พระพุทธ 
ศาสนาสร้างกลไกให้สังคมมีความประเสริฐอยู่เสมอ บุคคลที่มีคุณภาพ มีการให้เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้

                                                            
๗รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี แสงมหาชัย, องค์การและการจัดการ, (ภาควิชาการบริหาร

รัฐกิจคณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๖, ๓๙๖ หน้า. 
๘คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน, 

(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๒๓๐ หน้า.  



๑๑ 

อย่างเก้ือกูล มีนํ้าใจต่อกัน สอนให้ใช้ประโยชน์ตามเหตุตามปัจจัยน้ัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้ โดยการ
เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาจึงจําเป็นต้องนําหลักพุทธธรรมเข้ามาในการบริหารจัดการธุรกิจ๙ 

บทความสถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
๒๕๔๘ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเบ้ืองต้นโดยสาระดีดี.คอมความว่ากรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้เก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการศึกษาวิจัยในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาโดย 
รวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพอจะสรุปได้ดังน้ี 

๑. ปัญหาด้านการตลาดยังขาดความรู้ความสามารถด้านการตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะ
ตลาดต่างประเทศ  

๒. ขาดแคลนเงินทุน การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุน หรือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากไม่มีการทําบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ ทํา
ให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง 

๓. ปัญหาด้านแรงงาน บุคคลากรเมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญงานมากขึ้น ก็จะย้ายออกไป
ทํางานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและ ผลตอบแทนที่ดีกว่าจึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอ 
และการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า 

๔. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ จุดเริ่มต้นส่วนมากมักจะมีที่มาจากธุรกิจครอบครัวการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ของกิจการได้ไม่รวดเร็วขาดความรู้ในด้านการจัดการ หรือการบริหารงานที่มี
ระบบ ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลัก  

๕. เทคโนโลยีการผลิต การเร่ิมต้นธุรกิจมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน การผลิตรวม 
ถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจ จะอาศัยความชํานาญเฉพาะด้านและปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์หรือทําเลท่ีต้ังกิจการที่ใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจ จึงทําให้ขาด 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี 

๖. ปัญหาการเข้าถึงการส่งเสริมของรัฐ เป็นการจัดต้ังกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น
ผลิตตามบ้าน ผลิตในลักษณะโรงงานห้องแถว ไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย์หรือ
ทะเบียนการค้า ดังน้ันกิจการหรือโรงงานเหล่าน้ีจึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ  

๗. ปัญหาข้อจํากัดการส่งเสริมจากรัฐ ที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเรื่องของบุคลากรงบประมาณ 

                                                            
๙พระธรรมประติปัตติ วยาปฏิธารา, พุทธเศรษฐในธรรมศาสตร์, (มูลนิอารยวังโสเพ่ือการสืบ

อายุพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๕), ๔๑๒ หน้า. 



๑๒ 

จํานวนสํานักงานสาขาในภูมิภาค การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจตอบสนองได้
ทั่วถึงและเพียงพอ 

๘. ปัญหาข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล มีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น 
นโยบายและมาตรการของรัฐบาล ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด  

๙. ความสามารถในการแข่งขันกับการรุกของธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อผ่านการพิสูจน์แล้วว่า
ธุรกิจที่ดําเนินอยู่เป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส ไม่นานนักคู่แข่งขนาดใหญ่ก็จะรุกคืบเข้ามาสู่การแข่งเพ่ือ
ยึดครองส่วนแบ่งที่มีอยู่ในตลาด  

๑๐. ความมั่นใจในสินค้าและบริการ ด้วยเกรงว่าสินค้าไม่มีมาตรฐานท่ีดีพอ ความหลากหลาย
ของสินค้าในตลาด ความหลากหลายของสินค้าในตลาดที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก๑๐  

พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา ได้เขียนบทความเร่ือง “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” มีปัจจัยและส่วนผลักดันต่าง ๆ ในการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศซึ่งมีรูปแบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ที่สําคัญ ๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ ๑ วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศมีดังน้ี การส่งออก การให้ลิขสิทธ์ิ การให้สัมปทาน 
สัญญาในการผลิต การร่วมลงทุนระหว่างประเทศ การลงทุน อินเทอร์เน็ต การควบรวม กิจการ และ
การเข้าซื้อกิจการ กลยุทธ์พันธมิตรนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโปรแกรมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ การจัดจําหน่าย การกําหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด  

กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ความเป็นผู้นําด้าน ต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์
มุ่งเฉพาะส่วน  

สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องปรับตัวให้สามารถดําเนินการ
ในการแข่งขันในตลาดโลก เพ่ือให้มีกลยุทธ์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลกได้ คือ ทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขันของ Porter ซึ่งจะมีผล
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในภาวะการแข่งขัน
ในยุคโลกาภิวัตน์และการช่วงชิงอํานาจ ทางการค้าการลงทุนจากทั่วโลก รุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ
ส่ง ผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย ที่สําคัญคือการที่ปัจจุบันผู้ ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังคง
ส่งออกได้ในราคารับจ้างผลิตที่ได้ ราคาไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปลีกที่ผู้ขายได้มากกว่า 
หลายเท่า จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกของผู้ประกอบการ การพัฒนา 

                                                            
๑๐สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.๒๕๔๘.

ความรู้เกี่ยวกับ SMEs เบ้ืองต้น. เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จาก http://home.kku.ac.th/ 
uac/sme/smebasic.htm 



๑๓ 

โปรแกรมการตลาด และกลยุทธ์การแข่งขันของ Porter ที่เหมาะ สมกับผู้ประกอบการเองซึ่งจะมีผล
ให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างย่ังยืน๑๑ 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นางสาวรุ่งนภา ต่ออุดม ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาและอุปสรรค ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการจัดการ เงินทุนหมุนเวียน รองลงมาคือ ปั
ญหาด้านคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน ปัญหาด้านแรงงานและปัญหาด้านคลังสินค้าความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อผู้ประกอบการ ให้ความสําคัญกับ คุณภาพของสินค้า และบริการท่ีผู้ประกอบการมีให้แก่
ลูกค้า สินค้าที่มีราคาถูก สถานที่จัดจําหน่าย สะดวกต่อการเดินทางการส่งเสริมการตลาดของผู้
ประกอบการจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ๑๒ 

มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยตามแนวคิดฐานทรัพยากร : กรณีศึกษากลุ่มผลิต
สินค้าประเภทอาหารเพื่อการส่งออก”ผลการวิจัยพบว่า การมีทรัพยากรของธุรกิจ ได้แก่ ทรัพย์
มนุษย์ คือ ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทรัพยากรด้าน
เงิน คือ การมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและมีสภาพคล่องที่ดี ทรัพยากรด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ การมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการค้า หรือเป็นความลับทางการค้า มีผลกระทบในเชิงบวก
ต่อความสามารถในการแข่งขัน ส่วนความสามารถขององค์กรที่เป็นระบบการวางแผน และระบบ
ควบคุมคุณภาพด้านการผลิต มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันเช่นกัน อีกทั้งผล
การดําเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันมีผลในเชิงบวกต่อกัน๑๓ 

                                                            
๑๑พงษ์สรรค์  ลีลาหงส์จุฑา (ดร.), “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ เอส

เอ็มอี”, เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เข้าถึงได้จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/ 
executive_journal/๓๐_๒/pdf/aw๒๔.pdf 

๑๒นางสาวรุ่งนภา ต่ออุดม, “ปัจจัยความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี), ๒๕๕๔, 
๑๕๒ หน้า. 

๑๓มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย, “การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทยตามแนวคิดฐานทรัพยากร : กรณีศึกษากลุ่มผลิตสินค้าประเภทอาหารเพ่ือ
การส่งออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแห่ง), ๒๕๕๔, ๑๘๖ หน้า. 



๑๔ 

ลลิตา กาศยปนันทน์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ขีดความสามารถในการแข่งขันปัจจัยสําคัญที่
ทําให้การประกอบธุรกิจเบเกอร์รี่ประสบความสําเร็จ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทําให้การ
บริหารธุรกิจเบเกอร์รี่ประสบความสําเร็จ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ และการให้บริการเพ่ิมเติมพิเศษ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และทําได้โดย
การประยุกต์ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทฤษฎีการ
วิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม และการพัฒนาห่วงโซ่การสร้างมูลค่าเพ่ิม กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างย่ังยืน คือ การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ๑๔ 

Karl-Heinz Leitner and Stefam Guldenberg ได้ทําการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เอสเอ็มอี : การศึกษาระยะยาวของธุรกิจ เอสเอ็มอี ในประเทศ
ออสเตรีย” ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การรวมกันเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสําหรับ  
เอสเอ็มอี ในระยะยาว น่ันคือ การใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพและการสร้างความแตกต่าง สามารถให้ผลดีกว่าการใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หน่ึงเพียง
อย่างเดียว๑๕ 

วิภา วังศิริกุล ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส” ผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ส่วน ประสมการตลาดบริการของสํานักงานบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ๖ ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ และ มีทัศนคติระดับเห็นด้วยปานกลาง ๑ ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติเป็นรายข้อ แต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีบริการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีที่ถูกต้อง ด้านราคาต้องกําหนดอัตราค่า บริการท่ีเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
สถานที่ต้ังหาง่าย ด้านลักษณะทางกายภาพเป็นสํานักงานที่มีช่ือเสียงเช่ือถือได้ ด้านบุคลากรพนักงาน

                                                            
๑๔ลลิตา กาศยปนันทน์, “ขีดความสามารถในการแข่งขันปัจจัยสําคัญที่ทําให้การประกอบ

ธุรกิจเบเกอร์รี่ประสบความสําเร็จ”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๗, ๑๘๕ หน้า.  

๑๕Karl-Heinz Leitner and Stefam Guldenberg, ๒๐๑๑,“Generic strategise and 
firm performance in SMEs : a Longitudinal study of Austrian SMEs : กลยุทธ์ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ เอสเอ็มอี : การศึกษาระยะยาวของธุรกิจ เอสเอ็มอี ในประเทศออสเตรีย” Small 
Business Economics, Springer, vol. ๓๕(๒), pages ๑๖๙-๑๘๙, September. 



๑๕ 

มีความสุภาพและเป็นกันเอง และด้านกระบวนการให้บริการมีการเก็บรักษาข้อมูล และความลับของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบในการใช้บริการสํานักงานบัญชีคือสํานักงานบัญชีไม่มีกิจกรรมส่งเสริม
การขาย สถานที่ต้ัง สํานักงานบัญชีไกลไม่สะดวกต่อการติดต่อ การให้คําปรึกษาทางด้านบัญชีและ
ภาษีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดประสบการณ์และความชํานาญทางด้านบัญชีที่เช่ือถือได้ ผลการศึกษาที่ได้
สํานักงานบัญชีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ๑๖ 

Robert J. Bennett and Colin Smith ได้ทําการศึกษาเรื่อง “เงื่อนไขของการแข่งขัน
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและสถานที่ต้ังของ เอสเอ็มอี” ผลการศึกษาพบว่า การเติบโตของ
ธุรกิจ เอสเอ็มอี จําเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพ่ือแสวงหาความพิเศษ และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
และบริการสําหรับฐานลูกค้าของธุรกิจ๑๗ 

ดวงกมล ศิริยงค์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยเพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน ศึกษา
เฉพาะ ๔ ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพื่อชิงรางวัลสุดยอด 
เอสเอ็มอี แห่งปี ประจําปี ๒๕๕๔”ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของ ๔ ธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก ประจําปี ๒๕๕๔ มีทั้ง
รูปแบบการค้าทั้งส่งและปลีก การบริการ การค้าปลีก และการผลิตเพ่ือการค้าส่ง โดยใช้กลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์ผู้นําด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์
การพัฒนาตลาด กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกําหนดราคา กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ กล
ยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า กลยุทธ์ด้านบริการอย่างเฉพาะเจาะจง กลยุทธ์การตอบสนองที่รวดเร็ว กล
ยุทธ์การสร้างเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การรับจํานําของเก่า กลยุทธ์การเพ่ิมช่อง
ทางการจัดจําหน่าย กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ปัญหาอุทกภัย ปัญหาด้านการขาดแคลน

                                                            
๑๖วิภา วังศิริกุล, “ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), ๒๕๕๓, ๑๖๕ หน้า.  

๑๗Robert J. Bennett and Colin Smith (๒๐๐๒), “Competitive Conditions, 
Competitive advantage and the Location of SMEs : เง่ือนไขของการแข่งขันความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและสถานท่ีต้ังของ เอสเอ็มอี”, Journal of Small Business and Enterprise 
Development, Vol. ๙ Issue : ๑, ๗๓-๘๖.     



๑๖ 

แรงงาน ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาการหาสินค้าไม่ได้ในบางเวลา 
ปัญหาการขาดการส่งเสริมของภาครัฐ๑๘ 

สรุปสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากการ
ทบทวนบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงความเป็นมาของปัญหาของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีมากมาย เช่น ปัญหาการตลาด ปัญหาแรงงาน ปัญหาขาดแคลนเงินทุน 
ปัญหาเทคโนโลยี ปัญหาการเข้าถึงข่าวสาร ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  อีกทั้ง
ทําให้ทราบถึงเรื่องกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาโปรแกรมการตลาด และกรอบ
แนวคิดในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แต่พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย การพลวัตของเศรษฐกิจ
โลก และการต่ืนตัวต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ ทําให้ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวให้สามารถ
ดําเนินการในการแข่งขันในตลาดโลก เพ่ือให้มีกลยุทธ์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่มีประสิทธิ 
ภาพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลกได้ ทําให้ผู้วิจัยทราบถึงเน้ือหาโดยสรุป
เก่ียวกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายได้นํากลยุทธ์
เหล่าน้ีไปใช้และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ียังได้ทราบถึงระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนอันจะทําให้คนในภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้เจริญก้าวหน้า สิ่งสําคัญ
ก็ยังมีเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับพุทธธรรมอันเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่จะนํามา
ประยุกต์ใช้กับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญได้แก่ คน(Man) เงิน(Money) วัตถุดิบ 
(Material) และ การจัดการ (Management) ซึ่ง ความรู้ที่ได้น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการนําไป 
ใช้เป็นแนวทางในการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม” 

ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว และผู้วิจัยได้นําเรื่องน้ีเข้าพบปรึกษากับคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ทุกท่านร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม คือ หลักการของทฤษฎี ๔M ได้แก่ คน (Man) เงินทุน (Money)  

                                                            
๑๘ดวงกมล ศิริยงค์, “รูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน ศึกษาเฉพาะ ๔ ธุรกิจ เอสเอ็มอี 
ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจําปี 
๒๕๕๔”, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๕, 
๑๒๙ หน้า.  
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๑๘ 

๑.๙  นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
การบริหาร หมายถึง การนําทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน กําหนด

วัตถุประสงค์ การจัดการ การดําเนินงานตามแผน และมีระบบควบคุมดูแลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรน้ัน ๆ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงยึดบริบทขององค์การทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากรในองค์การ 
ที่มีอยู่ 

การบริหารธุรกิจ หมายถึง การจัดระเบียบองค์การ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้คน เงิน วัสดุ ให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์การจนสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปในเวทีการค้าได้อย่างเข้มแข็ง 
ทั้งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสนับสนุนให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าและย่ังยืนต่อไป 

ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการ ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
กิจการการผลิต กิจการการค้า และกิจการบริการ ธุรกิจที่มีจํานวนการจ้างงานมูลค่า สินทรัพย์ถาวร 
หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ ขนาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกําหนด
โดยจากมูลค่า ช้ันสูงของสินทรัพย์ถาวร และกําหนดจากจานวนการจ้างงาน ดังน้ี 

๑. กิจการการผลิต : ขนาดกลาง ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
จํานวนการจ้างงานขนาดกลาง ไม่เกิน ๒๐๐ คน ขนาดย่อม ไม่เกิน ๕๐ คน 

๒. กิจการบริการ : ขนาดกลาง ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
จํานวนการจ้างงานขนาดกลาง ไม่เกิน ๒๐๐ คน ขนาดย่อม ไม่เกิน ๕๐ คน 

๓. กิจการการค้า : ขนาดกลาง ค้าส่ง ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขนาดย่อมค้าส่ง ไม่เกิน ๕๐ 
ล้านบาท ขนาดกลาง ค้าปลีก ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ขนาดย่อมค้าปลีก ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท จํานวน
การจ้างงานขนาดกลาง ค้าส่ง ไม่เกิน ๕๐ คน ขนาดย่อม ไม่เกิน ๒๕ คน ขนาดกลาง ค้าปลีก ไม่เกิน 
๓๐ คนขนาดย่อมค้าปลีก ไม่เกิน ๑๕ คน 

การบูรณาการ หมายถึง การนําหลักพุทธธรรม จักร ๔ ไปบูรณาการเข้ากับหลักการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกว่า ๔M  

หลักการบริหาร ๔M มีความหมายที่เก่ียวข้องในการวิจัย ดังน้ี 
Man (M๑) หมายถึง บุคคลากรทั้งในและนอกองค์การ 
Money (M๒) หมายถึง แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จากทุนของผู้ประกอบการเอง 
Material (M๓) หมายถึง อุปกรณ์เคร่ืองจักร และวัตถุดิบ 
Management (M๔) หมายถึง การบริหารจัดการ นโยบาย เป้าหมาย 
หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมที่มีความสําคัญและมีความเก่ียวข้องกับการดําเนิน ชีวิต 

ประจําวันของคนเราทุกคนที่สั่งสอนให้คนเราประพฤติดี ปฏิบัติชอบและสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ได้
ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสร้างความสงบสุขในสังคม 



๑๙ 

หลักพุทธธรรมในงานวิจัยที่นํามาเป็นยุทธวิธีในการบริหารธุรกิจ คือ หลักธรรม จักร ๔  
ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ๔ ล้อ ดังต่อไปนี้ 

ปฏิรูปเทสวาสะ     หมายถึง อยู่ในประเทศอันสมควร  
สัปปุริสูปัสสยะ      หมายถึง คบอารยชน คือสัตบุรุษเป็นมิตร  
อัตตสัมมาปณิธิ     หมายถึง ต้ังตนไว้ชอบ  
ปุพเพกตปุญญตา  หมายถึง ความเป็นผู้มีบุญอันกระทําไว้แล้วในกาลก่อน  



 

บทที่ ๒ 
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
จากการศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

ผลงาน การศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขององค์การและการจัดต้ังองค์การ 
บทบาท ความสําคัญ ลักษณะของธุรกิจ และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีด้วยการ
ค้นคว้ารวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๒.๑ หลักการและแนวคิดที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจ 
๒.๒ ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการจัดการองค์การ 
๒.๓ บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๔ บทสรุป  
 

๒.๑ หลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทํากันโดยทั่วไปถือว่าเป็นเศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐศาสตร์มีรากฐาน

แนวคิดของการดําเนินธุรกิจว่า มนุษย์ต้องการท่ีจะมีสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของ
ตัวเองก่อให้เกิดอุปสงค์ ผู้ประกอบการคือผู้ที่กระทําการต่าง ๆ เพ่ือชักจูงอีกฝ่ายหนึ่งโดยจัดหาสินค้า
และบริการท่ีอีกฝ่ายหน่ึงต้องการหรือเรียกว่าอุปทาน เป็นการกระทําเพ่ือสนองต่ออุปสงค์ การดําเนิน
ธุรกิจจึงเป็นลักษณะหน่ึงของเศรษฐศาสตร์ โดยมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้า แล้วนํา
สินค้าน้ันออกจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ  

๒.๑.๑ ความหมายของธุรกิจ จากกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นน้ี สามารถ
พิจารณาความหมายของธุรกิจตามที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ให้ความหมายธุรกิจว่าเป็นงานที่
เก่ียวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนที่มิใช่ราชการ๑ 
  

                                                 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา (อังกฤษ-ไทย) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๒๕), หน้า ๔๘๑.  



๒๑ 

กรองแก้ว อยู่สุข และพิมพา ศรายุทธ ให้ความหมายธุรกิจว่า กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําให้
เกิดมีสินค้าและบริการข้ึน แล้วมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน และมีวัตถุประสงค์จะได้ประโยชน์จากการ
กระทํากิจกรรมนั้น๒ 

จินตนา สุนทรธรรม ให้ความหมายธุรกิจว่า กระบวนการทั้งปวงของการนําเอาทรัพยากร 
ธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงงานคนและเครื่องจักรให้เป็นสินค้าและบริการ 
แล้วเก็บรักษาไว้เพ่ืออํานวยให้แก่ผู้ที่ต้องการ๓ 

ธงชัย สันติวงศ์ ให้ความหมายธุรกิจว่า การรวมความพยายามของคนที่ก่อต้ังขึ้นมาเพ่ือ
ดําเนินการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือออกจําหน่ายในตลาด และหวังผลที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมา
ในรูปใดรูปหน่ึง๔ 

นิพันธ์ จิตรประสงค์ และสมยศ นาวีการ ให้ความหมายธุรกิจว่า การผลิต การจําหน่าย 
และการให้บริการทางธุรกิจ๕ 

รัตนา อัตภูมิสุวรรณ ให้ความหมายธุรกิจว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบ ด้วยการผลิต 
การบริโภค การกระจายรายได้ การแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดกระบวนการผลิต การจําหน่าย และการ
บริการ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหากําไรจากการประกอบ
ธุรกิจน้ัน๖ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ให้ความหมายธุรกิจว่า ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการ
ผลิตและขายสินค้าหรือบริการเพ่ือสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกําไร๗ 

                                                 
๒กรองแก้ว อยู่สุข และพิมพา ศรายุทธ, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร :

ประยูรวงศ์, ๒๕๓๒), หน้า ๑.  
๓จินตนา สุนทรธรรม, ธุรกิจเบื้องต้น, (เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๓), หน้า ๑. 
๔ธงชัย สันติวงศ์และคณะ, เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหาร 

ธุรกิจ, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), หน้า ๗.  
๕นิพันธ์ จิตรประสงค์ และสมยศ นาวีการ, ธุรกิจเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙), หน้า ๒. 
๖รัตนา อัตภูมิสุวรรณ, การศึกษาธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑.  
๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รศ.และคณะ, ธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑.  



๒๒ 

ศุภกร์ลักขิ์มณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ ให้ความหมายของธุรกิจว่า กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ทําให้
เกิดมีการผลิตสินค้า หรือบริการข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผลกําไร จากการ
กระทํากิจกรรมนั้น๘ 

สมคิด บางโม ให้ความหมายธุรกิจว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองของมนุษย์ที่เก่ียว 
ข้องกับการผลิต การแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลกําไร
จากการประกอบธุรกิจน้ัน ๆ๙ 

สมยศ นาวีการ ให้ความหมายธุรกิจว่า กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่มี
เป้าหมายทางด้านกําไรในการจัดหาสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค๑๐ 

Keith and Gubellinei ให้ความหมายธุรกิจว่า บุคคลหรือคณะบุคคลที่ร่วมกันในอันที่จะ
ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าและบริการ เพ่ือมุ่งหวังผลกําไรและเสี่ยงต่อการขาดทุน๑๑ 

Ricky W. Griffin and Ronald J. Ebert ให้ความหมายธุรกิจว่า กิจกรรมที่ทําการผลิต
สินค้าขึ้นมา มีการจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการ โดยมุ่งหวังกําไร๑๒ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจหมายถึง กิจกรรมทั้งหมดของ
มนุษย์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า การจําหน่าย และให้บริการแก่ผู้ต้องการสินค้า โดยมีการลงทุน
เพ่ือต้องการผลตอบแทน คือกําไร ดังน้ันธุรกิจจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนด้วย 

การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จน้ันขึ้นอยู่กับความสามารถและความชํานาญของ
มนุษย์ เพราะพลังคนเป็นสิ่งสําคัญในการประกอบการ คนเป็นผู้วางรากฐานนโยบายต่าง ๆ ในการ
จัดการธุรกิจ เป็นผู้บังคับสายงานให้ดําเนินไปตามโครงการที่ได้วางไว้ ตลอดจนเป็นผู้บังคับเคร่ือง 
จักรกลให้ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ดังน้ันนักธุรกิจ คือผู้ที่รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิตเข้าด้วยกัน

                                                 
๘ศุภกร์ลักข์ิมณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ, จริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจ.ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒.  

๙สมคิด บางโม,รศ., ธุรกิจทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ์, 
๒๕๓๙), หน้า ๑๓.  

๑๐สมยศ นาวีการ,รศ., ธุรกิจเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๔๐), 
หน้า ๓.  

๑๑Keith LA and Gubellini CE, Introduction to Business Enterprise 4thed. New 
York : McGraw-Hill, 1971, page 2. 

๑๒Ricky W. Griffin and Ronald J. Ebert, Business 2nded. New Jersey : Prentice-
Hall, 1991, page 5. 



๒๓ 

เพ่ือให้เกิดสินค้าและบริการ นักธุรกิจจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของเงินทุนหรือเจ้าของกิจการเสมอ
ไป ศุภกร์ลักขิ์มณฑล ภวภูตานนท์ ฯ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของนักธุรกิจไว้ดังน้ี 

๑.  เป็นผู้มีความรู้และมีใจรักในธุรกิจ ทั้งในธุรกิจของตนเองและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมี
ความกล้าที่จะลงทุนและกล้าที่จะเสี่ยง 

๒.  เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญ ในหน้าที่การงานของตน มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓.  เป็นนักวิเคราะห์และนักตัดสินใจที่ดี ตัดสินใจได้เร็วถูกต้องและรอบคอบ 
๔.  ต้องเป็นนักบริหาร 
๕.  ต้องมีภาวะผู้นํา สามารถทําให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็ม

ใจและเต็มความสามารถ ปกครองตนได้ ครองใจคนได้ มีความยืดหยุ่น มีความทันสมัยและมีการ
พัฒนาตนอยู่เสมอ๑๓

 

สรุปได้ว่า ความหมายธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยว 
ข้องกับการผลิต การบริการ การจําหน่ายสินค้า ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ ผลตอบแทน ตามเป้าหมายของธุรกิจคือผลกําไรจากการประกอบธุรกิจ 

๒.๑.๒ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
ธุรกิจแทบทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ ต้องการกําไรมากที่สุด แต่การประกอบธุรกิจ

มักจะประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมายทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ เช่น ขาดเงินทุนหรือแหล่ง
เครดิตสินเช่ือ ขาดบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญในการบริหารธุรกิจ และยังมีคู่แข่งขันจํานวนมาก เป็น
ต้น ทําให้การประกอบธุรกิจไม่ได้กําไรสูงสุดตามท่ีคาดหวังไว้ เป้าหมายในเรื่องกําไรทําให้ธุรกิจมีการ
แข่งขันเกิดการเปลี่ยนแปลงสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และราคา ซึ่งเกิดผลทําให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ต้องปรับปรุงกิจการของตนให้ดีขึ้น ผู้บริโภคก็ได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ผลของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ี
ถือว่าเป็นการด้ินรนของผู้ประกอบการท่ีจะให้กิจการของตนอยู่รอดและมีกําไร ขณะเดียวกันก็ทําให้
สังคมได้รับความสะดวกสบายตามไปด้วย ดังน้ันธุรกิจจึงไม่อาจคํานึงถึงผลกําไรสูงสุดเพียงประการ
เดียว แต่ต้องคํานึงถึงความอยู่รอดและความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยจะต้องประกอบธุรกิจให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและผลประโยชน์ทางสังคมโดยรวม ทั้งศีลธรรมอันดีงาม โดยวัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
พอที่จะสรุปได้ดังน้ี 

                                                 
๑๓ศุภกร์ลักขิ์มณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ, จริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจ, ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, (กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, ๒๕๔๑), หน้า ๓๐๗. 



๒๔ 

๑. ธุรกิจต้องการความอยู่รอด ในการดําเนินธุรกิจทั่วไป ธุรกิจจะต้องมีการผลิตสินค้าและ
บริการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อมีผู้มาซื้อสินค้าและบริการมากก็จะทําให้ธุรกิจมี
รายได้และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 

๒. ธุรกิจจะต้องมีกําไร เมื่อธุรกิจดําเนินกิจการและมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะก่อให้เกิด
กําไร ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน และเป็นเคร่ืองจูงใจให้มีการดําเนินธุรกิจ
ต่อไป 

๓. ธุรกิจต้องการความก้าวหน้า นอกจากธุรกิจต้องการมีกําไรแล้ว ความต้องการต่อไปก็คือ 
การขยายธุรกิจ อาจจะมีการผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ิมมากขึ้น ขยายสาขากิจการเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เพ่ือ
เป็นการแสดงถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง 

๔. ธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อธุรกิจดําเนินงานแล้วมีกําไร มีการขยายสาขาออกไป
อย่างกว้างขวางธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและชุมชนในสังคมด้วย รวมทั้งช่วยพัฒนาสังคม 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงามของสังคม และรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม 
เช่น ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษให้กับแหล่งชุมชน ไม่เอารัดเอาเปรีบยผู้บริโภค ให้ความเป็นธรรมกับ
พนักงาน เป็นต้น๑๔ 

สรุปได้ว่า ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทน้ันมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให้ได้รับผลตอบ 
แทนสูงสุดเป็นกําไร ที่จะนํามาต่อยอดให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า เกิดความม่ันคง และประสบผลสําเร็จ 
ในการเลี้ยงชีพตนเอง อีกทั้งยังต้องสนองความต้องการของสังคมโดยส่วนรวม 

๒.๑.๓ ประเภทของธุรกิจ 
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งให้เสรีภาพแก่บุคคลในการนําทรัพยากร 

ธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ดังน้ันการจําแนกประเภท
ของธุรกิจจึงสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะมองธุรกิจในแง่ใด ในปัจจุบันสามารถจําแนก
ธุรกิจออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังน้ี 

๑. ธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ การประกอบธุรกิจที่มุ่งผลิต แปรรูป และหล่อหลอมวัตถุดิบให้
เป็นสินค้าต่าง ๆ อาจเป็นสินค้าสําเร็จรูป สินค้าวัตถุดิบเพ่ือการผลิต หรือสินค้ากึ่งสําเร็จรูป ซึ่งอาจ
แยกประเภทย่อยออกไปได้อีกมากมายหลายประเภท ดังน้ี 

  ๑) อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ยางพารา สวนมะม่วง ฟาร์มโคนม ฟาร์มกุ้ง  
  ๒)  อุตสาหกรรมสินค้าสําเร็จรูป เช่น เคร่ืองใช้ต่าง ๆ วิทยุ โทรทัศน์ อาหาร ยารักษาโรค  
  ๓)  อุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบ เช่น การป่าไม้ เหมืองแร่  

                                                 
๑๔รัตนา อัตภูมิสุวรรณ, การศึกษาธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒. 



๒๕ 

  ๔)  อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เส้นใย เหล็กเส้น พลาสติกเม็ด  
  ๕)  อุตสาหกรรมเครื่องจักร ผลิตเคร่ืองจักรโรงงาน 
  ๖)  อุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถยนต์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 
  ๗)  อุตสาหกรรมนํ้ามัน ขุดหรือกลั่นนํ้ามันประเภทต่าง ๆ  
ขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาจแบ่งได้เป็น ๔ ขนาด ดังน้ี 
ก)  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องใช้ทุนจํานวนมากในระดับร้อยล้านบาทข้ึนไป มีระบบ

การดําเนินงาน มีหลักเกณฑ์ ใช้คนที่มีความรู้ความสามารถทุกระดับและทุกสาขาจํานวนต้ังแต่ 
๑,๐๐๐ คนข้ึนไป เช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก การกลั่นนํ้ามัน การต่อเรือ เป็นต้น 

ข)  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนต้ังแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป มี
ระบบการจัดการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่าธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้คนมีความรู้เฉพาะอย่าง ปกติมีคนงาน
ต้ังแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตเสื้อผ้า ผลิตเคร่ืองวิทยุและโทรทัศน์ 
ผลิตอาหารแช่แข็ง เป็นต้น 

ค)  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน เงินลงทุนไม่มาก ใช้
ระบบการจัดการง่าย ๆ ใช้คนงานไม่เกิน ๕๐ คน เช่น โรงหล่อ โรงกลึง โรงสี โรงเลื่อย ผลิตอะไหล่
รถยนต์ เป็นต้น 

ง)  ธุรกิจอุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นอุตสาหกรรมที่ทํากันในครอบครัว ในที่อยู่อาศัย ใช้
แรงงานคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่  

๒.  ธุรกิจการค้า ได้แก่ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับการนําสินค้าจากแหล่งผลิตมาจําหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภค หรือซื้อมาขายไป การเปิดร้านขายสินค้าต่าง ๆ ต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เป็น
ห้างสรรพสินค้า อาจกระทําได้ในรูปการค้าส่ง การค้าปลีก หรือการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทําให้เกิด
กิจการอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อ การธนาคาร การโฆษณา เป็นต้น 

๓.  ธุรกิจการบริการ ได้แก่ การเสนอขายบริการ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัยหรือความสนุกสนานบันเทิงแก่ลูกค้า โดยเรียกค่าบริการเป็นค่าตอบแทน เช่น การ
ขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย การแพทย์ การโรงแรม การท่องเท่ียว เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจการ
บริการมีบทบาทมากขึ้นทุกที เพราะบุคคลไม่มีโอกาสท่ีจะทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองได้มากนัก ธุรกิจ
บริการแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ บริการให้ความบันเทิง บริการแก่บุคคล และบริการแก่
นักท่องเที่ยว ฯลฯ๑๕

 

                                                 
๑๕สมคิด บางโม,รศ., ธุรกิจทั่วไป, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕-๑๖.  



๒๖ 

สรุปได้ว่า ประเภทของธุรกิจ แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ คือ ๑.ธุรกิจอุตสาหกรรม มุ่งผลิตแปร
รูปใช้ทุนสูง ๒.ธุรกิจการค้า มุ่งนําสินค้ามาจําหน่าย ๓.ธุรกิจบริการ มีการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ความสนุกสนาน ความบันเทิงแก่ลูกค้า 

๒.๑.๔ หน้าที่ของธุรกิจ 
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ เริ่มต้ังแต่การเลือกปัจจัยของการจัดการทางธุรกิจ แล้วนําเข้าสู่

กระบวนการผลิต กลายเป็นสินค้าหรือบริการ แล้วนําไปจัดจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคน้ัน ล้วนแล้วแต่มี
ความซับซ้อนในการดําเนินงานทั้งสิ้น แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งหน้าที่ในการประกอบธุรกิจได้ดังน้ี๑๖ 

๑.  กิจกรรมด้านการเงิน เน่ืองจากการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจจําเป็นต้องใช้
เงินทุนทั้งสิ้น ถ้าธุรกิจขาดเงินทุนจะทําให้กิจการขาดสภาพคล่องในการบริหารงาน ทั้งในเร่ืองการซื้อ
วัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ดังน้ันหากธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนไม่
เพียงพออาจทําให้การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพได้ 

๒.  กิจกรรมด้านการผลิต เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ตํ่าและมีความเหมาะสมที่จะผลิตสินค้าให้ได้
คุณภาพ ดังน้ันธุรกิจจึงต้องเลือกทําเลท่ีต้ังโรงงานให้เหมาะสม ติดต้ังเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดซื้อวัตถุดิบ การดําเนินการผลิต รวมท้ังการเก็บรักษาสินค้าด้วย 

๓.  กิจกรรมด้านการตลาด เกิดข้ึนหลังจากกระบวนการผลิตได้เสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการ 
กิจกรรมน้ีเกี่ยวข้องกับการจําหน่าย การกระจายสินค้าหรือการบริการ ซึ่งอาจมีพ่อค้าคนกลางเข้ามา
เป็นสื่อกลางในการผ่านช่องทางตลาด 

๔.  กิจกรรมด้านอ่ืน ๆ นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมในการ
อํานวยความสะดวกสบาย เช่น การคัดเลือกบุคคลากร การบริการ การวิจัยและพัฒนาสินค้า การให้
สวัสดิการต่าง ๆ กับพนักงาน๑๗ 

สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้กระทําหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจดําเนินไป
ด้วยดี ซึ่งมีหน้าที่หลัก ๆ คือทางด้านการเงิน ทางด้านการผลิต ทางด้านการตลาด ทางด้านการจัด
จําหน่าย และทางด้านการบริหาร  

๒.๑.๕ ธุรกิจกับจริยธรรม 
นักธุรกิจเป็นอาชีพที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน นักธุรกิจจึงต้องจรรโลง

ศรัทธาต่ออาชีพ ทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมอาชีพและสร้างให้เกิดการยอมรับบทบาทของตน
ให้เกิดขึ้นในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ในปัจจุบันนักธุรกิจและองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าการปฏิบัติตามหลัก

                                                 
๑๖รัตนา อัตภูมิสุวรรณ, การศึกษาธุรกิจ, อ้างแล้ว, หน้า ๔. 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



๒๗ 

จริยธรรมและการแสดงความรับผิดชอบจะทําให้ธุรกิจหรือองค์การมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งสองสิ่งน้ีก็
มีผลต่อธุรกิจเช่นกัน คือเป็นการสร้างภาพพจน์อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและ
ผลิตภัณฑ์ขององค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อยอดขายขององค์การด้วย 

รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ กล่าวถึงจริยธรรมธุรกิจไว้ว่า จริยธรรมไม่ใช่กฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่กําหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ หากแต่เป็นคุณค่าและหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือคุณธรรมที่
เกิดจากจิตสํานึกภายใน จริยธรรมธุรกิจจึงเป็นคนละสิ่งกับกฎหมายธุรกิจ ดังน้ันจริยธรรมธุรกิจจึงมี
ลักษณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ภายในตนเอง คือปัจเจกบุคคลรับรู้และพัฒนาตนเองโดย
หน้าที่ไม่ต้องมีผู้ อ่ืนมาบังคับให้กระทํา คือรู้หน้าที่ของตนว่าควรกระทําอะไรอย่างไรให้ถูกต้อง
เหมาะสมโดยไม่มีสิ่งใดหรือใครมาบังคับ เป็นการตัดสินใจกระทําอย่างมีอิสระภายในตนเอง หลักแห่ง
การเรียนรู้ในตนเองภายในจิตสํานึกรู้ของบุคคลที่จะรู้คุณ รู้โทษในการกระทํา รู้ว่าถ้าทําสิ่งใดแล้วเกิด
โทษภัยแก่ตนเองแล้วก็ย่อมเกิดโทษภัยแก่ผู้อ่ืน เขาย่อมไม่ทําสิ่งน้ันลงไป๑๘ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จย่อมมีความแตกต่างไปจาก
บุคคลทั่วไปทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมานะอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้น 
ความรับผิดชอบ ความกล้าเสี่ยง และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งล้วนเป็นจิตวิญญาณของความ
เป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมเหล่าน้ีมิได้เป็นมาแต่กําเนิด ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้หรือฝึกฝน
ตนเองให้มีความคิด จนประสบความสําเร็จ ตลอดจนการนําประสบการณ์ที่สั่งสมมาบูรณาการใช้ในการ
ดําเนินงานให้เหมาะสม ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาค้นหา จุดแข็งของตนเอง บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างตนเองให้ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจต่อไป 

 

๒.๒ ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการจัดการองค์การ 
การดําเนินกิจการทุกอย่างของสังคมมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดสําคัญกว่าการบริหารหรือการจัดการ 

เพราะมีความสําคัญต่อการอํานวยให้มนุษย์ทํางานได้ โดยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การบริหารหรือการจัดการต้องเช่ือมโยงกับทฤษฏีและองค์การ 
กล่าวคือทั้งทฤษฎี องค์การและการจัดการต่างมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน และเป็นเหตุผลของกันและ
กันในลักษณะของกระบวนการด้วย ทั้งน้ีทั้งน้ันที่ต้องมีทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ ก็เพราะ
การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์เพราะมีลักษณะเป็นระบบอันมีระเบียบวิธีการท่ี
เป็นศาสตร์ที่มีเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ได้โดยวิธีการศึกษาแบบวิทยา คือ พัฒนาหลักการทํางาน วาง
มาตรฐานในการทํางานและควบคุมการทํางาน ส่วนการบริหารเป็นการนําความรู้ที่ได้จากศาสตร์ไป

                                                 
๑๘รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์, อ้างใน สุภาสินี ตันติศรีสุข, ๒๕๓๕ : ๕๗๔, นัยนุช โรจนวัฒน์, อ้าง

ใน ศุภกรลักขิ์กมณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ, ๒๕๔๑ : ๓๓๕-๓๓๖. 



๒๘ 

ประยุกต์ใช้จึงมีลักษณะเป็นศิลป์ ดังน้ันองค์การกับการจัดการเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก เพราะการ
จัดการเป็นกระบวนการเก่ียวกับจัดองค์การ ดังความเห็นของ Edwin B. Flippo ที่ได้ให้ความหมาย
ของการจัดการว่า หมายถึง การวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการและการควบคุมกิจการที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ๑๙ 

๒.๒.๑ องค์การและการจัดต้ังองค์การ 
การจัดองค์การเป็นพ้ืนฐานของการบริหาร ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงตําแหน่งหน้าที่สถานะ และ

การควบคุมบัญชา ความสําคัญของการจัดองค์การนั้น กล่าวกันว่า หากสามารถจัดโครงสร้างที่
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์การ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน
ทํา ทั้งหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) และหน่วยงานสนับสนุน (Auxiliary) โดยมี
สายการบังคับบัญชา เพราะฉะน้ันความรู้เก่ียวกับทฤษฏีองค์การ การจัดต้ังและการบริหารองค์การ จึง
มีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อผู้บริหารจัดการ เพราะเป็นกรอบแนวคิดและการวางแผน
ดําเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป๒๐ 

การจัดองค์การจําเป็นต้องมีหน่วยงานที่สําคัญ คือหน่วยงานหลัก ( Line) หน่วยงานท่ีปรึกษา 
(Staff) และหน่วยงานสนับสนุน (Auxiliary) สรุปได้ ดังน้ี 

Line คือสายงานหลัก มีความสําคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งมีหน้าที่ส่วนใหญ่ที่จะก่อให้เกิดผลงาน
หรือบริการแก่บุคคลภายนอก ในการบริหารงานตามรูปลักษณะที่เป็นจริงน้ัน Line มีความสามารถ
จะดําเนินการไปได้โดยไม่จําเป็นต้องมี Staff และ Auxiliary มาช่วยด้วยก็ได้ 

Staff หน่วยงานช่วยหรือสายงานช่วย ทําหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหาร การวางแผน การสังเกตและการศึกษาวิจัย รวมทั้งการเสนอแนะต่อหัวหน้างานของสาย
งานหลัก แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะอํานวยการในสายงานหลัก การปฏิบัติงานของสายงานช่วยเหลือ Staff น้ี 
ถึงแม้จะมีหัวหน้าของตนเองแต่ก็ต้องข้ึนอยู่กับหัวหน้าของ Line สุดแต่กรณีว่าหน่วยงานหลักน้ันจะ
อยู่สูงสุดในระดับใด 

Auxiliary ทําหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่บ้านให้แก่ Line และ Staff ในทางปฏิบัติ หน่วยงาน
น้ีอาจจะรวมอยู่ใน Line หรือต้ังไว้เป็นเอกเทศก็ได้ หน่วยงานนี้มีหน้าที่สําคัญคือ ทําหน้าที่เป็นศูนย์ 
กลางเก่ียวกับบุคลากร พัสดุ การเบิกจ่าย เป็นต้น๒๑ 

                                                 
๑๙ Edwin B. Flippo, Management : A Behavioral Approach, (Boston : Allyn and 

Bacon Inc., 1996), p 68. 
๒๐สุรพล สุยพรหมและคณะ, ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓๕.  
๒๑ชุบ กาญจนประกร, หลักรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๙), หน้า ๖๙-๗๐. 



๒๙ 

ฉะน้ัน การจัดองค์การควรจะมีนโยบายที่แจ่มแจ้ง มีศูนย์อํานวยการ มีการระบุหน้าที่การงาน
อย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการทํางานอย่างเหมาะสม มีอํานวยการที่ดี และจัดให้องค์การสนองต่อ
ภาวการณ์ที่ผันแปรได้ เป็นองค์การประกอบด้วยคนกลุ่มใหญ่ มีความหลากหลายทางความคิด การจัด
องค์การที่ดีจึงควรสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมหรือความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้ เพ่ือความ
อยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ๒๒ ฉะน้ัน หลักสําคัญขององค์การควรประกอบด้วย ดังน้ี 

๑)  วัตถุประสงค์ (Objective) 
๒)  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Authority and Responsibility) 
๓)  ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา (responsibility of Supervisor) 
๔)  สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) 
๕)  ช่วงการบังคับบัญชา ( Span of Control) 
๖)  การร่วมมือประสานงาน (C00rdiation  
๗)  หลักของการทํางานเฉพาะ (Specialization of Function) 
๘)  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)๒๓  
จะเห็นได้ว่าองค์การ (Organization) จะมีลักษณะสําคัญที่หมายถึงรูปแบบของการทํางาน 

ของมนุษย์ที่มีลักษณะการทํางานเป็นกลุ่ม ที่มีการประสานงานกันตลอดเวลา ตลอดจนต้องมีการ
กําหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีการทํางานแบบการติดตามวัดผลสําเร็จของงานที่ทําอยู่เสมอด้วย๒๔ 
กล่าวคือ องค์การคือ กลุ่มคน ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ว่าด้วยการแบ่งงานกันทํา การกําหนดเนื้อหาของ
ภาระหน้าที่ การจัดระเบียบในกลุ่ม การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมท้ังกําหนดวิธี 
การประสานงานและความร่วมมือ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
สําหรับการจัดต้ังองค์การ มีประเด็นว่าการจัดองค์การหมายถึงกระบวนการแบ่งงานสําหรับบุคคล กลุ่ม
คนที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยความถนัดหรือความชํานาญเฉพาะด้าน มีการจัดวางโครงสร้างและ

                                                 
๒๒สุรพล สุยพรหมและคณะ, ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔. 
๒๓มาลัย หุวะนันท์, การจัดการองค์การ, ในหลักการบริหาร, โดยกรมการปกครอง, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น ๒๕๑๐), หน้า ๕๙. 
๒๔ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ (Organization 

and Management), พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๕. 



๓๐ 

ความสําคัญระหว่างบุคคล กลุ่มคน ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลดหลั่นกันไปตาม 
สายการบังคับบัญชา เพ่ือให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่องค์การกําหนดไว้๒๕  

สรุปได้ว่า การจัดองค์การเป็นพ้ืนฐานของการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานกันทํา โดยมีสายการบังคับ
บัญชา รวมทั้งกําหนดวิธีการประสานงานและความร่วมมือเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามที่
องค์การกําหนดไว้ 

๒.๒.๒ การจัดการกับการบริหาร 
เดิมการบริหาร (Administration) มุ่งไปที่การบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การบริหารรัฐกิจ

หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) ส่วนการจัดการมุ่งไปที่การบริหารธุรกิจของเอกชน
เรียกว่า การจัดการธุรกิจ (Business Management) รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวว่าการ
บริหารและการจัดการ หมายถึง กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แต่มีความหมายแตกต่างกันดังน้ี 

๑. การบริหาร (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การกําหนดนโยบาย
ที่ สํ าคัญและการ กําหนดแผนของผู้ บ ริหาร เ ป็นคํ า นิยมใ ช้ ในการบ ริหาร รัฐ กิจ  ( Public 
Administration) 

๒. การจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของแผนที่วางไว้ 
ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management)๒๖ 

การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการออกแบบ และรักษาซึ่งสภาวะแวดล้อม ที่
บุคคลทํางานร่วมกันในกลุ่ม ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า 

การจัดการหมายถึงกระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยการวางแผน 
(Planning)การจัดองค์กร (Organizing)การชักนํา (Leading)และการควบคุม (Controlling) มนุษย์
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากร ข้อมูลขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ จากความหมายน้ี การจัดการเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเน่ืองและประสานงาน
กัน ซึ่งผู้จัดการต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ สิ่งสําคัญของการจัดการ 
(Management) มีลักษณะดังน้ี  

๑)  การจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์การใดองค์การหน่ึงได้ 

                                                 
๒๕กรกนก ทิพรส, องค์การและการจัดการ, (มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๘. 
๒๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑.  



๓๑ 

๒)  เป้ามายของผู้บริหารทุกคน คือ การสร้างกําไร  
๓)  การจัดการเก่ียวข้องกับผลผลิต (Productivity) หมายถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
๔)  การจัดการนํามาใช้สําหรับผู้บริหารในทุกระดับช้ันขององค์การ๒๗ 
ในปัจจุบันคําว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ทั้งน้ีงานของภาครัฐบาลก็คาบ

เก่ียวกับงานของภาคธุรกิจเอกชน จนแยกกันไม่ออก จึงทําให้การบริหารของทั้งสองภาคเหมือนกันและ
แลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา ดังน้ันคําว่าบริหารและการจัดการ จึงใช้แทนกันได้ และน่าจะมีความ 
หมายในลักษณะเดียวกัน๒๘ ฉะน้ันการบริหารจึงหมายถึงกระบวนการทํางาน โดยใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ และบุคคลเหล่าน้ีจะใช้ทรัพยากรอ่ืน เช่น 
เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การจัดการกับการบริหาร หมายถึง กิจกรรมเพ่ือการบริหารทรัพยากรและกิจการ
งานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยใช้ระบบการบริหารที่เน้นการกําหนดนโยบาย 
ส่วนการจัดการจะเน้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

๒.๒.๓ ทฤษฏีการบริหารจัดการ 
เมื่อการทํางานต่าง ๆ คงเป็นไปแต่เพียงการใช้อํานาจ (Power) อย่างเต็มที่ โดยตัวของผู้นํา

ของคนกลุ่มคนในสมัยน้ัน แต่หลังจากได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศในแถบยุโรป
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป การรวมกลุ่มกันทํางานเริ่มมีปัญหายุ่งยากขึ้น จึงได้มีผู้
คิดค้นและพยายามหาวิธีศึกษาวิชาการด้านการบริหารขึ้น ดังน้ี 

  ๑. ทฤษฎีการบริหารของHenry Fayol เฮนรี ฟาโย เป็นนักวิศวกรและนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสทํางานที่บริษัทเหมืองแร่ พบว่า การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยทักษะความ
ชํานาญ ตลอดจนการมีกระบวนการในการบริหารที่ดี เขาได้อาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนัก
บริหารมาเป็นเวลานาน และรวบรวมขึ้นเป็นหลักการ (Principles) ซึ่งถือว่าถูกต้องถึงขนาดถือได้ว่า
เป็นทฤษฎี (Theory) ของกระบวนการบริหาร (Processes Management) ว่าประกอบด้วยหน้าที่
ทางการบริหาร (Management Function) ๕ ประการ คือ 

 ๑)  การวางแผน (Planning) 
 ๒)  การจัดการองค์การ (Organizing) 

                                                 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
๒๘ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ (Organization 

and Management), พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หน้า ๑. 



๓๒ 

 ๓)  การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding) 
 ๔)  การประสานงาน (Coordination) 
 ๕)  การควบคุม (Controlling) 
 ฟาโยล (Fayol) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดศูนย์กลางปัญหาและความ 

สําเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และ
ปรับปรุงหาทางออกสําหรับกลุ่มให้ดีขึ้น และมากขึ้นเร่ือย ๆ กล่าวคือ ในฐานะผู้บริหารจึงมีความ 
หมายของผู้นําอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการจําแนกหน้าที่ในการบริหาร (Management Function) 
ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริการต่าง ๆ ไว้ภายใต้
หัวข้อ ดังน้ี คือ  

 ๑)  การวางแผน (Planning) 
 ๒)  การจัดการองค์การ (Organizing) 
 ๓)  การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing ) 
 ๔)  การอํานวยการ (Controlling ) 
 หลักการบริหารของฟาโยล (Fayol) ยังคงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันน้ี เพราะ

ไม่ว่างานบริหารองค์การด้านใดมาพิจารณาจะเห็นว่ามีการจัดการแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียง
กับหลักเกณฑ์ของฟาโยล (Fayol) กล่าวได้ว่าหลักการบริหารของฟาโยล (Fayol) มีความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามเป้าหมายขององค์การส่วนหน่ึงเกิดจากความร่วมมือในการทํางาน โดยเฉพาะการ
ทํางานเป็นทีม (Team Work) การสร้างทีมงานที่ดีเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหาร ในอันที่จะสามารถ
พัฒนางานและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้๒๙ 

 ๒. ทฤษฎีการบริหาร POSDCORB ของ Gullick และ Urwick จากแนวคิดที่จะ 
หาวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารงาน ศาสตราจารย์ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Guic) ชาวอเมริกัน และ
ศาสตราจารย์ลินดัล เออร์วิค (Lyndall Uewick) ชาวอังกฤษ ได้สรุปการบริหารไว้ใน “Paper on the 
Science of Administration” ใน ค.ศ.๑๙๓๗ ว่า กระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วยขั้นตอนที่
สําคัญ ๗ ประการ ที่เรียกว่า POSDCORB Model รายละเอียดดังน้ี๓๐ 

 ๑) P = Planning การวางแผน ซึ่งต้องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงาน
ที่วางไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดําเนินงาน แผนเป็นเร่ืองที่เก่ียวกับการใช้ความรู้ในทางวิชาการ

                                                 
๒๙กรกนก ทิพรส, องค์การและการจัดการ, (มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓), หน้า ๕๐. 
๓๐สุรพล สุยพรหมและคณะ, ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๘. 
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และวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 

 ๒) O = Organizing การจัดส่วนแบ่งงานต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division of work) เป็นกรม กอง แผนก โดยอาศัย ปริมาณงาน
เฉพาะอย่าง (Specialization) ก็ได้ นอกจากน้ีอาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Control) หรือ
พิจารณาในแง่หน่วยงาน เช่นหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานสนับ 
สนุน (Auxiliary) และอาจรวมถึงการปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีขึ้นด้วย 

 ๓) S = Staffing การจัดการบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับการจัดแบ่งหน่วยงานท่ีแบ่งไว้ กล่าวคือ การจัดการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Competent men for competent job) และ
รวมถึงการที่จะเสริมสร้างและดํารง สัมพันภาพในการทํางานของคนงานและพนักงานด้วย 

 ๔) D = Directing การศึกษาวิธีการอํานวยการรวมท้ังการควบคุมงานและนิเทศ
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นํา (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human 
relation) และแรงจูงใจ (Motivation) เป็นต้น การอํานวยการน้ียังรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ (Decision 
making) ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการสมัยใหม่และวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยด้วย 

 ๕) C = Coordinating ความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาซึ่งขัดข้องในการทํางาน เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชา ต้องจัดระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ด้วย นอกจากน้ียังรวมถึงการสื่อสาร (Communication)  
อีกด้วย 

 ๖)  R = Reporting การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ 
(Public relation) รวมถึงการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน หรือผู้ที่เก่ียวข้องด้วย ความ 
สําคัญของรายงานนั้นจะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 

 ๗)  B = Budgeting งบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเกี่ยวกับงบประมารและรายงานการเงิน ตลอดจนใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงานเครื่องมือ
ในการควบคุมงาน  

สรุปได้ว่า ความหมายขององค์การคือหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป
ร่วมมือกันทํางานตามแผนที่กําหนดไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้ ซึ่งแนวคิดทฤษฏีก็มีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะและขนาดขององค์การน้ัน ๆ เมื่อองค์การจัดต้ังขึ้นแล้วภารกิจที่สําคัญต้อง
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ประเด็นสําคัญอยู่ที่
การบริหารคนและบริหารงานส่วนจะใช้วิธีการอย่างไรขึ้นอยู่กับเทคนิคจะเป็นแบบ PO&3C’s ของ 



๓๔ 

ฟาโยล (Fayol) หรือ POSDCORB ของกูลิค (Gulick) และเออร์วิค (Urwick) ก็ยังเป็นทฤษฎีที่ยังใช้
การได้ดีไม่ล้าสมัย ซึ่งข้ึนอยู่กับคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความ 
สามารถ และวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายและที่สําคัญจะต้องเอาชนะปัญหา
อุปสรรคอันเกิดจากสภาพแวดล้อมขององค์การไปได้อย่างราบร่ืน 

๒.๒.๔ กระบวนการจัดการองค์การ 
องค์การทุกองค์การย่อมมีความมุ่งหวังที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์การของตนเอง 

การจัดการจึงเป็นกระบวนการในการบรรลุเป้าหมาย เพราะการจัดการเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การจัดการจึงต้องมีสิ่งเหล่าน้ีคือ การวางแผน กล
ยุทธ์องค์การ สภาพแวดล้อมของการจัดการ การจัดโครงสร้างองค์การและการจัดสรรทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปดังน้ี 

 ๑. การวางแผนการจัดองค์การ (Organization Management Planning) การวาง 
แผนสามารถทําได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเหตุผลนานาประการที่ใช้ในการวางแผน นักบริหารจึงให้
ความสําคัญกับแผนงาน ถือเป็นการมองไปในอนาคตแล้วกําหนดว่าจะทําอะไรที่ไหน กับใคร อย่างไร 
กําหนดลู่ทางดําเนินการเป็นข้ันตอนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้เป้าหมายที่ต้องการน้ันประสบความสําเร็จ จะ
เห็นว่าการวางแผนมีลักษณะเป็นการร่วมมือของกลุ่มบุคคลเพ่ือกําหนดขั้นตอนวิธีการและขยายแนว 
ทางตามวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ การกําหนดขอบเขตของปัญหา การค้นหาปัญหา การหาวิธี
แก้ปัญหาตลอดจนถึงการค้นคิดค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ประหยัดที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ง่าย
และรวดเร็วที่สุด ซึ่งภายในแผนจะมีขั้นตอนการทํากิจกรรมเป็นลําดับสําคัญก่อนหลังมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการประสานงาน มีการจัดทํางบประมาณ มีการกําหนดการควบคุมงาน ที่จะทําให้การ
ดําเนินการสามารบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ กระบวนการวางแผนมีลักษณะครอบคลุมไปทุกเรื่องและมักมี
การต้ังคําถามว่า ทําไม (why) ใคร (who) เมื่อไร (when) ที่ไหน (where) อะไร (what) อย่างไร 
(how) ที่แผน นโยบายและโครงการต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ ดังน้ันแผนจึงมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงที่จะกําหนดโอกาสให้กับองค์การและการวางแผนย่อมทําให้องค์การสามารถประสบความสําเร็จได้
ตามเป้าหมาย ดังน้ันการต้ังวัตถุประสงค์ของการวางแผนก็เพราะเหตุผลดังน้ี 

  ๑) การวางแผนเป็นเคร่ืองกําหนดทิศทางให้ปฏิบัติ ทําให้รู้ทิศทางในการดําเนิน 
งานว่าควรทําอะไรก่อนหลังอย่างไร จึงจะได้ผลตามเป้ามายที่กําหนดไว้  

  ๒) การวางแผนเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยปัจจัยประกอบการวางแผน 
ทั้งหมดที่มีอยู่ 

  ๓) การวางแผนเป็นการอาศัยทุกอย่างในอดีตและใช้ปัจจุบันเพ่ือคาดการณ์อนาคต 
ทําให้ลดความเสียหาย ลดอุปสรรคนานาประการของการทํางานได้ และสามารถปรับสถานการณ์ที่
จําเป็นให้คลี่คลายเป็นปกติได้ 



๓๕ 

  ๔) การวางแผนท่ีอาศัยข้อมูลทุกอย่างตลอดถึงความรู้ประสบการณ์ของผู้จัดทํา
แผน ทําให้ผู้ปฏิบัติตามแผนได้รู้มาตรฐาน ในการควบคุมการทํางาน เพราะหน้าที่สุดท้ายของการ
บริหารคือ การควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด๓๑ 

 การวางแผนจัดองค์การจึงเป็นกระบวนการเพ่ือให้เกิดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
งานต่าง ๆ กับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การโดยการกําหนดภาระอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างที่ได้จัดทําไว้เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เน่ืองจากสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งลักษณะขององค์การที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และเง่ือนไขการแข่งขัน 
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ทําให้ปัจจัยหรือสาเหตุของความสําเร็จขององค์การธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมีกําลังการผลิตขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถปรับปรุงการผลิตให้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าเป้าหมายได้ หรือความสามารถขององค์การในการขยายตัวเข้า
ไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะไม่ใช่สาเหตุสําคัญของความสําเร็จขององค์การธุรกิจอีกต่อไป ดังน้ัน
ผู้บริหารขององค์การธุรกิจเองก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การ
จัดการเชิงกลยุทธ์มีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

  ๑) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน 

  ๒) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือให้บรรลุทิศทางและวัตถุประสงค์ที่กําหนดข้ึน 

  ๓) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมถึงการนําเอาวิธีการหรือแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ 

  ๔) การวางแผนและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์สําหรับธุรกิจเป็นหน้าที่หลักของ
ผู้บริหารองค์การ เมื่อเทียบกับหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ความสามารถของผู้บริหารใน
การกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจ การจัดทําและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ จัดเป็นหน้าที่ซึ่งมี
ความสําคัญเป็นอันดับต้นรวมทั้งเป็นหน้าที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานในระยะยาวขององค์การ 
ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่า กลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ดีน้ัน สามารถใช้เป็นเครื่องวัดถึง
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

  ๕) การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ มักจะมีความเกี่ยวข้อง
กันหรือมีผลต่อทศิทางในการดําเนินงานในระยะยาวขององค์การ 

                                                 
๓๑เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๘๓-๘๔. 



๓๖ 

  ๖) การจัดการและการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะเป็นความพยายามในการ
ได้มา ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจ ความได้เปรียบทางการแข่งขันน้ีสามารถ
เกิดขึ้นจากการนําเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ การนําเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่า
เหมาะสมกับราคาที่สุด 

  ๗) การตัดสินใจทางกลยุทธ์อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ของ
องค์การ ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักที่จําเป็นต้องใช้สําหรับ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

  ๘) การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน ในระดับต่าง ๆ ของ
องค์การโดยการดําเนินงานในระดับต่าง ๆ ขององค์การจะต้องสอดคล้องและเก้ือหนุนต่อกลยุทธ์ของ
องค์การและความสามารถในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุสําคัญสําหรับความ 
สําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ 

  ๙) กลยุทธ์ขององค์การไม่เพียงจะเก่ียวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและปัจจัย
ภายในขององค์การเท่าน้ัน แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ 
การ (Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ ซึ่งบุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ี ครอบคลุมต้ังแต่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับ 
สูง สังคม รัฐบาล พนักงาน เป็นต้น๓๒  

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๔ ส่วน ได้แก่ 

  ๑) การกําหนดทิศทางขององค์การ (Direction Setting) ทําให้มีความชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน บรรลุได้และวัดผลได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒) วิสัยทัศน์ (Vision) การกําหนดวิสัยทัศน์เป็นการกําหนดความต้องการท่ีเป็นไปได้
ในอนาคตรวมถึงการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติ ความต้องการและลูกค้า (Need) และวัฒนธรรม
เบ้ืองต้นขององค์การ ดังน้ันวิสัยทัศน์จะเป็นความต้องการของผู้บริหารให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางใดใน
อนาคต 

  ๓) ภารกิจ (Mission) การกําหนดภารกิจที่ดีจะต้องสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์การได้ หลักการในการพิจารณาเพ่ือการ
กําหนดภารกิจคือ บริษัททําอะไร บริษัทจะทําอะไรในอนาคต บริษัทควรจะทําอะไรในอนาคต ใครคือ
ลูกค้าของบริษัท และบริษัทต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยอะไร ดังน้ันการกําหนด

                                                 
๓๒ พิบูล ทีปะบาล, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : อมราการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า 

๕๔.  



๓๗ 

ภารกิจจึงเป็นการพิจารณาถึงการดําเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางให้ทราบถึงวิธีการ
ในการดําเนินธุรกิจ การกําหนดภารกิจที่ดีจะมุ่งเน้นในสิ่งที่ธุรกิจจะต้องทํา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ธุรกิจกําหนด 

  ๔) เป้าหมาย (Goals) เป้าหมายเป็นการกําหนดความต้องการท่ีจะได้ในองค์การใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือที่จะทําให้องค์การน้ันสามารถดําเนินกิจการให้เป็นไปตามความต้องการในอนาคต
น้ันคือ การกําหนดเป้าหมายจะต้องกําหนดสิ่งที่ธุรกิจอยากได้โดยมีแนวทางและกรอบในการปฏิบัติ
จากวิสัยทัศน์ และภารกิจ๓๓  

  องค์การธุรกิจจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภาย 
นอกองค์การ เพ่ือคิดค้นแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังการจัดทํายุทธศาสตร์องค์การเพ่ือให้รองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 

  ๓. สภาพแวดล้อมของการจัดการ (Environments of Management) หมายถึง
ปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่ือมโยง หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์การท้ังโดยตรงและโดยอ้อม การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี มีผลอย่างมากต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ
ประเทศ ผู้นําในทุกระดับของหน่วยงานและองค์การต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะช้ีนําให้การปรับเปลี่ยนของ
ประเทศทุกรูปแบบตามทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงน้ัน ด้วยเหตุน้ีการศึกษาสภาพแวดล้อมของ
องค์การโดยเฉพาะองค์การธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ 
ของโลกประกอบกันด้วย 

  หลักการจัดการการบริหาร (Principle of Management) ไว้ ๒ อย่าง คือ  
๑) สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ

องค์การ เป็นบริบท (context) และมีผลกระทบต่อองค์การแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ  
  ๑.๑ สภาพแวดล้อมทั่วไป คือสภาพแวดล้อมในวงกว้างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน 

แปลงขององค์กร ได้แก่ มิติทางเศรษฐศาสตร์ มิติทางเทคโนโลยี มิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทาง
การเมือง-กฎหมาย และมิติองค์การระหว่างประเทศ 

  ๑.๒ สภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการบริหารขององค์การมาก 
กว่าสภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมในงานเหล่าน้ีได้แก่ คู่แข่ง (competitions) ลูกค้า (custo-
mers) ผู้ส่งวัตถุดิบ (suppliers) ผู้ดูแลกฎระเบียบ (regulators) และพันธมิตรธุรกิจ (strategic 
allies) 

                                                 
๓๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๔๒), หน้า ๙๓.  



๓๘ 

๒) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) สภาพแวดล้อมภายในประกอบ 
ด้วย เง่ือนไขที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ได้แก่ เจ้าของผู้ประกอบการ (Owners) 
คณะกรรมการอํานวยการ (Board of directors) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical environ-
ment) ลูกจ้าง (employees) วัฒนธรรมองค์การ (corporate culture)  

  เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การส่วน
ใหญ่จะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อองค์การมากกว่าสภาพแวดล้อม
ภายใน เน่ืองจากควบคุมได้ยากกว่า มีสภาวะท่ีไม่แน่นอนมากกว่า และบางคร้ังเปลี่ยนแปลงกลับไป
กลับมาได้รวดเร็ว กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การต้องยืดหยุ่นตลอดเวลา ในเชิงปฏิบัติการ SWOT 
มีความจําเป็นมากในการดําเนินกลยุทธ์การแข่งขัน (Strategic competition) ในการเอาชนะคู่แข่งขัน
หรือเป็นต่อคู่แข่งขัน หากธุรกิจตนมีจุดแข็งและธุรกิจคู่แข่งขันเปิดโอกาสให้ก็ต้องต่อสู้แข่งขันแย่งชิง
ความได้เปรียบทางธุรกิจ หากธุรกิจตนยังมีจุดด้อยอยู่มาก และธุรกิจคู่แข่งมีความแข็งแกร่งรอบด้าน
และเป็นภัยร้ายแรง ก็จําเป็นที่จะต้องยับย้ังรอจังหวะรอโอกาสไปก่อน การวิเคราะห์ SWOTทําให้รู้
เขารู้เรา และจะช่วยป้องกันความผิดพลาดในการดําเนินงาน สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้
ด้วยดี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
หรือจังหวะ และภยันตรายหรืออุปสรรคก็เป็นเรื่องต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียด รอบคอบ ไม่ว่า
จะเป็นสภาพแวดล้อมทางศาสนา การเมือง การปกครองและสังคม 

  ๔. การจัดโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) โครงสร้างองค์การเป็น
เครื่องมือที่สําคัญของการบริหารองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการขององค์การ เพราะเป็น
การเช่ือมโยงของหน่วยงานในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการดําเนินนโยบายของ
แต่ละองค์การ ที่สําคัญเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจัดกลุ่มของกิจกรรมที่เน้นภารกิจและหน้าที่หลักของ
องค์การน้ัน ๆ ที่จะนําไปสู่ระบบที่เช่ือมโครงการวางแผนและการควบคุมในแต่ละระดับช้ันของผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจขององค์การเพ่ือความก้าวหน้าและพัฒนาเพ่ืออนาคต การจัดการโครงสร้างของ
องค์การถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถทําให้องค์การก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามระเบียบ
ขององค์การ๓๔ ประโยชน์และความสําคัญของการจัดโครงสร้างองค์การ ดังน้ี 

  ๑) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยรวมในการดําเนินกิจกรรม 
  ๒) เพ่ือความชัดเจนในการจัดกําหนดขอบเขตของอํานาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ 
  ๓) เพ่ือความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการทํางาน 
  ๔) เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบขององค์การให้เหมาะสม 

                                                 
๓๔สุรพล สุยพรหมและคณะ, ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๐. 



๓๙ 

  ๕) ทําให้ทราบถึงชนิด ประเภท ขอบเขต และลักษณะของงาน 
  ๖) ทําให้ทราบถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลรวมทั้งตําแหน่ง

ที่ต้องรับผิดชอบและตัดสินใจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๗) ช่วยในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ในการทํางานทั้งในระดับบุคคล ระหว่าง

ทีมงาน แผนก และฝ่ายงานต่าง ๆ  
  ๘) ช่วยสนับสนุนการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ 
  ๙) เป็นกลไกรองรับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้บังเกิดผลได้ 
  การจัดโครงสร้างองค์การทําให้เกิดความชัดเจนและเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา 

ทําให้เกิดประสิทธิภาพที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบขององค์การ ทําให้เป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อองค์การอ่ืนในอนาคต๓๕  

  ๕. การจัดการทรัพยากรในองค์การ (Human resource Management in Organi- 
zation) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึง คนหรือมนุษย์ เป็นทรัพยากรประเภทหน่ึง 
ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดการและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นปัจจัย
ในการดําเนินธุรกิจขององค์การ ดังน้ันองค์การจึงมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ปฏิบัติ 
งานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งต้องใช้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการเข้ามาช่วยใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource Management : HRM) 

  วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการในการจัดการเก่ียวกับ
บุคคลทางด้านการจัดหาบุคลากร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางานในองค์การและใช้บุคคลนั้นให้
เกิดประโยชน์แก่องค์การ โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
ด้วยการฝึกอบรม รวมถึงการธํารงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขด้วยการจัดให้มีสวัสดิ 
การที่ดี เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักด้านการจัดการทรัพยากรในองค์การ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  

  ๑) การสรรหา (Recruitment) หมายถึงการเสาะแสวงหาเพ่ือเลือกสรรให้ได้คนที่มี
ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน และที่สําคัญที่สุดคือ สามารถปรับตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์การ 

  ๒) การพัฒนา (development) หมายถึง การดําเนินการที่จะส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์เพ่ิมพูนในรูปแบบของการฝึกอบรม (Training) เพ่ือให้ 
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตในตําแหน่งที่สูงข้ึน รวมถึงการปรับหรือ
พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การที่ชนะในการแข่งขันได้ในที่สุด 

                                                 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖. 



๔๐ 

  ๓) การรักษาพนักงาน (Retention) หมายถึง ความพยายามที่จะทําให้พนักงานพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างบรรยากาศให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสนองความต้องการของพนักงานให้ได้มากที่สุด ภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่จะอํานวยให้
สิ่งตอบแทนและบริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดให้พนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างหน่ึง 

  ๔) การใช้ประโยชน์ (Utilization) หมายถึงการใช้คนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนว 
ทางในการจัดแผนกําลังคน การขยายขอบเขตงานหรือการปรับปรุงงาน การตรวจสอบหรือวินิจฉัย 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งน้ีเพ่ือจัดคนหรือใช้คนให้ตรงกับงานให้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและท้าทายคน รวมถึงการไม่ให้คนต้องอยู่ว่างเปล่าโดยไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ๓๖ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการในการจัดการเก่ียวกับบุคลากรทางด้าน
การจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางานในองค์การ และใช้บุคคลน้ันให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การ โดยต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้บุคคลากรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการองค์การ ควรจะมีนโยบาย มีศูนย์อํานวยการ มีการระบุหน้าที่
การงานอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการทํางานอย่างเหมาะสม การจัดองค์การที่ดีจึงควรสามารถตอบ 
สนองต่อสภาวะแวดล้อมหรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ เพ่ือความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การ การจัดองค์การจําต้องมีหน่วยงานที่สําคัญ คือหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา 
(Staff) และหน่วยงานสนับสนุน (Auxiliary) 

ฟาโยล ( Fayol) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดศูนย์กลางปัญหาและความสําเร็จของ
กลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบนําเอาเร่ืองที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหา
ทางออกสําหรับกลุ่มให้ดีขึ้น และมากขึ้นเร่ือย ๆ กล่าวคือ ในฐานะผู้บริหารจึงมีความ หมายของผู้นํา
อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการจําแนกหน้าที่ในการบริหาร (Management Function) ที่เหมาะสม
ที่สุดและเป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริการต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ คือ 
POSC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing 
)และ การอํานวยการ (Controlling ) ซึ่งหลักการบริหารของฟาโยล (Fayol) ยังคงเป็นเกณฑ์ที่  
ใช้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันน้ี สําหรับการบริหาร POSDCORB ของ Gullick และ Urwick จากแนวคิดที่จะ
หาวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารงาน ศาสตราจารย์ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Guic) ชาวอเมริกัน และ
ศาสตราจารย์ลินดัล เออร์วิค (Lyndall Uewick) ว่า กระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วยขั้นตอนที่
สําคัญ ๗ ประการ ที่เรียกว่า POSDCORB Model 

                                                 
๓๖ดนัย เทียนพุฒิ, การจัดการทรัพยากรบุคคลภารกิจที่ท้าทาย, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์ บุ๊คแบงค์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๕-๑๓๖.  
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๔๒ 

ปัจจัยในการบริหารท่ีจําเป็นต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เพ่ือก่อ 
ให้เกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจมี 4 ประเภทหรือที่เรียก 
ว่า 4M ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปดังน้ี 

๑. คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารงาน หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ 
จําเป็นต้องมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาได้ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์การหรือหน่วยงานน้ัน ๆ เพราะธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีคน
เป็นผู้ดําเนินการหรือจัดการทําให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ เพ่ือให้ประสบความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจน้ัน ๆ  

๒. เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการดําเนินธุรกิจอีกชนิดหน่ึงที่ต้องนํามาประกอบเพ่ือให้เกิด
ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจน้ันมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังน้ัน
หน่วยงานจําเป็นที่จะต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงานทางด้านการเงิน หากขาดงบประมาณ การ
บริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย 

๓.  ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจําเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการ
บริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการบริหารแล้วก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคหรือก็
ให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ัน ผู้บริหารต้อง
รู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ตํ่า และทําให้ธุรกิจได้ผลกําไรสูงสุด 

๔.  การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
คือเป็นกลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการประมวลผลักดันและกํากับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง ๓ 
ประการให้สํามารถดําเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการซึ่ง
การปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงาน
น้ันมีประสิทธิภาพ๓๗ 

จะเห็นได้ว่า จากปัจจัยพ้ืนฐานดังกล่าว เรื่องของคน ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะมีผลกับ
องค์กรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการจัดการขององค์กรเหล่าน้ันว่ามีการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ เพ่ือให้บุคคล
พัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนดําเนินชีวิตอยู่ การจัดการที่เหมาะสมและคํานึงถึงบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและนําไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ัน ในการบริหารจัด 
การ 4M จึงเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน ไม่ว่าการบริหารจัดการจะประสบความ 
สําเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนดําเนินงานมากพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการของการผลิตและแผนการดําเนิน

                                                 
๓๗ สมคิด บางโม,รศ., ธุรกิจทั่วไป, อ้างแล้ว, หน้า ๖๑-๖๒. 



๔๓ 

กิจการและจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

โดยท่ัวไปในการบริหารธุรกิจถือว่ามีทรัพยากร (Administrative Resources) ที่เป็นปัจจัย
สําคัญอยู่ ๔ ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และการจัดการ (Manage-
ment) หรือเรียกว่า 4M’s ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากร เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลครบถ้วน อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเมื่อสภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจาก
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร หรือแม้แต่ศาสนา มีผลกระทบต่อองค์การ การจะใช้ศาสตร์อย่าง
เดียวคงไม่พอ ผู้บริหารต้องใช้ศิลปะในการบริหารจัดการด้วยซึ่งอาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวของผู้นํา 
บุคลิกลักษณะ ภาวะผู้นํา วิธีเจรจา และสร้างความจูงใจ การผูกมิตร การแสวงหาแนวร่วม อันมีส่วน
สําคัญกลไกง่าย ๆ ก็คือ ผู้บริหารจัดการต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไปพร้อม ๆ กัน๓๘ 

การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative 
resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 
(process of administration) เช่น POSDCORB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๓๙ 

การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือ การจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติ
ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) และคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้
กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ การบริหารมีลักษณะเด่นเป็น
สากล อยู่หลายประการดังน้ี 

๑.  การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
๒.  การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
๓.  การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
๔.  การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการ 
๕.  การบริหารเป็นการดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) 

จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะนําไปสู่ พลังของกลุ่ม (group effort) 
ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

                                                 
๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐. 
๓๙สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เกษมสุวรรณ, 

๒๕๑๔). 



๔๔ 

๗.  การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล 
๘.  การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
๙.  การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์๔๐ 
ความหมายการบริหาร เป็นการประสานความพยายามของ มนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และ

ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือทําให้เกิดผลตามต้องการ๔๑ 
ความหมายการบริหาร ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการ

บริหารทั้งทางวัตถุและคน มาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๔๒ 

การบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและ
นโยบายไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๔๓ 

ความหมายการบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบ 
สนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนใน
องค์การ๔๔ 

การบริหารจัดการ (management administration) การบริหารการพัฒนา (develop-
ment administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต่ละคํามีความ 
หมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ หน่ึง ล้วนเป็นแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการสอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 
๓ ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการ
ประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมี ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน สําหรับ

                                                 
๔๐สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ Modern personnel anagement. 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๓). 
๔๑อนันต์ เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓). 
๔๒ไพบูลย์ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒). 
๔๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕). 
๔๔บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 



๔๕ 

ส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือการบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการ
จัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการเช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความ
รวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ 
เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเร่ืองการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบายแผน 
แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการ
บริหารการบริการเน้นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน๔๕ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารและการบริหารจัดการ มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็น
สัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นํากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแล
กันเองภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อยซึ่งปัจจัยที่สําคัญสําหรับการบริหารงาน
น้ันประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านวิธีปฏิบัติงาน มาประกอบกันตามกระบวนการบริหารเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารและการบริหารจัดการ หมายถึง การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนํามาใช้ใน
การบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยกระบวนการที่ทําให้การบริหาร 
งานมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนิน 
งาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) เพ่ือนําไปสู่จุดหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ที่ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
ช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปสู่จุดหมาย
สูงสุด คือการพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างย่ังยืน 

 

๒.๓ บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต้ังแต่กลางปี ๒๕๔๐ ซึ่งเริ่มจากสถาบันการเงินก่อนจะ 

ลุกลามไปสู่ธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสิ้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาค
การผลิตที่แท้จริงก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน กลุ่ม SMEs ล้วนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้อํานาจซื้อการบริโภคของประชาชนลดน้อยลงเป็นผลให้
กิจการ SMEsต้องชะลอหรือลดการผลิต การจําหน่ายหรือถึงขั้นปิดกิจการไปในที่สุด โดยกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่ม SMEs ที่เป็นการรับช่วงการผลิตจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็น

                                                 
๔๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘). 



๔๖ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีพ่ึงพาจากต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่วน
กลุ่ม SMEs ที่พ่ึงพาตนเองได้และมักจะใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นพ้ืนฐานมาจากครอบครัวจะสามารถดํารง
ธุรกิจอยู่ได้เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะมีความคล่องตัวในเรื่อง การจัดการ เทคนิคการผลิต การจําหน่าย มักจะ
มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ดีกว่า SMEs ที่รับช่วงการผลิตจาก
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางแต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม SMEs โดยท่ัวไปก็ยังได้รับผล 
กระทบจากอํานาจซื้อและการบริโภคท่ีน้อยลงของประชาชน และมีปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงิน
ที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ หากภาครัฐไม่ย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี่ก็
จะทยอยปิดกิจการไปเรื่อย ๆ กระทั่งกลายเป็นปัญหาเร้ือรังทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคม
การพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต ควรจะให้ความ 
สําคัญกับ SMEs มากย่ิงขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่า กิจการขนาดใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุนอีกต่อไป 
แต่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมกิจการให้มีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น โดยสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนโดยการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
และให้เกิดความต่อเน่ืองจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs มีความแข็งแกร่งสามารถยืนหยัดและแข่งขัน
กับสินค้าต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 
โดยแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา SMEs อย่างชัดเจนในภาพรวม๔๖  

๒.๓.๑ ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ 

ธุรกิจซึ่งมีเจ้าของโดยบุคคลคนเดียว มีความเป็นอิสระ และดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังกําไร๔๗ 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้ให้ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจ

ที่มีเงินทุนจดทะเบียนหรือทรัพย์สินถาวรไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท๔๘ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้ความหมายของ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจต้อง

มีเงินลงทุนขั้นตํ่าในการขอสํานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ๒-๒๐ ล้านบาท ไม่รวมเงินทุน
หมุนเวียนค่าที่ดิน มีคนงาน ๕๐-๑๕๐ คน๔๙ 

                                                 
๔๖สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.

๒๕๔๘, เรื่อง ความรู้เก่ียวกับ SMEs เบื้องต้น, เข้าถึงได้วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ จาก http:// 
home.kku.ac.th/uac/sme/smebasic.htm. 

๔๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์,รศ. และคณะ, ธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑. 

๔๘บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, ๒๕๔๕ อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 
๔๙คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕.  



๔๗ 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินได้กําหนดนิยามของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากการพิจารณาสินทรัพย์ถาวรสุทธิ และวงเงินสินเช่ือโดยระบุว่า
ธุรกิจขนาดย่อมต้องมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และวงเงินสินเช่ือต้องไม่เกิน ๕๐ ล้าน
บาท ส่วนธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท และวงเงินสินเช่ือไม่เกิน ๖๐๐ 
ล้านบาท๕๐ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium-size Enterprises) 
หมายถึง กิจการอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) กิจการค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale and 
Retail) และกิจการบริการ (Service) ปัจจุบันประเทศไทยมีการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของธุรกิจทั้งหมด เน่ืองจาก SMEs มีอยู่ในธุรกิจทุกประเภทท้ังธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจําหน่าย และธุรกิจการบริการ ทําให้ SMEs มีบทบาทสําคัญในการ
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของ SMEs จึงมอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) อย่างจริงจัง โดยการกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ประกอบการอิสระ 
(Entrepreneurs) ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง  

SMEs คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวใน
การปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในจํานวนที่ตํ่า
กว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึง
เป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่ เป็นการป้องกันการอพยพของแรงงานเข้ามาหางาน
ทําในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการธุรกิจในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วน
ภูมิภาคและของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป กล่าวโดยสรุป SMEs มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ 

๑)  ช่วยการสร้างงาน  
๒)  สร้างมูลค่าเพ่ิม  
๓)  สร้างเงินตราต่างประเทศ  
๔)  ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้าต่างประเทศ  
๕)  เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์  
๖)  ช่วยเช่ือมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม  

                                                 
๕๐บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, 

๒๕๔๕.  



๔๘ 

๗) เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ๕๑ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความหมายธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่มีทุนจด

ทะเบียนไม่เกิน ๑ ล้านบาท มียอดขายไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เจ้าของธุรกิจบริหารงานด้วยตนเองแบบ
วันต่อวัน และมีสินค้าหลักรายการเดียว๕๒ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ม.ป.ป) ได้ให้ความหมายไว้ว่า SMEs 
(Small and Medium Enterprises) คือ ธุรขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีความหมายรวมถึง 
อุตสาหกรรมการผลิต กิจการค้าส่งและค้าปลีก และกิจการบริการ ซึ่งเกณฑ์ในการจัดอุตสาหกรรม 
เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ กลาง หรือเล็ก น้ันมีหลายวิธี แต่โดยท่ัวไปจะใช้จํานวนคนงาน (ขนาดการจ้าง
งาน) จํานวนเงินลงทุน มูลค่าสินทรัพย์ จํานวนยอดขาย หรือรายได้เป็นเกณฑ์ กิจการใดจะเข้าข่าย
เป็น SMEs หรือไม่น้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดเกณฑ์ ดังน้ี๕๓ 

สถานประกอบการ จํานวนคน จํานวนเงินทุน (บาท) 
ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๕๐ คน ไม่เกิน ๒๐ ล้าน 
ขนาดกลาง ระหว่าง ๕๐ - ๒๐๐ คน ระหว่าง ๒๐ ถึง ๒๐๐ ล้าน 

  

สรุปได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์เปรียบเทียบที่แตกต่างกันในการให้ความหมายของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ดังน้ันในการศึกษา ครั้งน้ี จึงยึดตามความหมายธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งครอบคลุมกิจการ 
๓ กลุ่มได้แก่ กิจการการผลิต กิจการการค้า และกิจการบริการ กําหนดจากมูลค่าช้ันสูงของสินทรัพย์ 
และจํานวนการจ้างงานสําหรับกิจการแต่ละประเภท 

๒.๓.๒ ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
สํานักมาตรฐานการศึกษา ได้อธิบายลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี 
 ๑. การดําเนินงานที่สามารถปรับเข้ากับท้องถิ่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

ส่วนใหญ่อยู่ในท้องถ่ินเจ้าของโครงการ และพนักงานอยู่ในบริเวณหรือชุมชนเดียวกัน การจําหน่าย
โดยส่วนใหญ่ท้องถ่ินเป็นตลาดสําคัญในการดําเนินงาน สามารถรู้ถึงความต้องการ และความพอใจใน
ท้องถิ่นสามารถตัดสินใจและเข้าสู่ตลาดท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 ๒. การบริหารมีความคล่องตัว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะการบริหาร
อิสระส่วนใหญ่เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการจะเป็นผู้บริหารกิจการเองถึงแม้การก่อต้ังกิจการ
อาจอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทก็ตามแต่สมาชิกหรือผู้ถือหุ้นมักประกอบด้วยเพ่ือนฝูง 

                                                 
๕๑เรื่องเดียวกัน. 
๕๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕, อ้างถึงใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕.  
๕๓สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ม.ป.ป).  



๔๙ 

สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ ดังน้ัน ไม่ว่ากิจการจะมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีสภาวะการปรับตัวได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ 
ระเบียบระดับการบริหารทําให้การตัดสินใจเกิดความล่าช้า แต่หากเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผู้บริหารจะมีความคล่องตัวอิสระสูงสามารถตัดสินใจได้ทันกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง 

 ๓. การลงทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ใน
ประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และส่วนใหญ่ได้จากเจ้าของกิจการ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง โดย 
ทั่วไปมักจะเร่ิมต้นจากการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว ความต้องการเงินทุนที่ไม่มากนักใช้
แรงงานของสมาชิกในครอบครัว โครงสร้างไม่ซับซ้อน ปัญหาในการติดต่อสื่อสารจึงได้รับการแก้ไข
โดยง่ายและสามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันที 

 ๔. ยอดขายมีน้อย หากเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจ
ประเภทนี้มีความได้เปรียบในเรื่องของฝีมือในการบริหารและแรงจูงใจในการทํางาน ประกอบกับเป็น
ผู้ดําเนินการตัดสินใจเอง ใช้ความสามารถ บุคลิกภาพของตนเอง ประกอบธุรกิจเอง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็น
ตัวผลักดันให้ยอดขายของกิจการดําเนินไปได้เป็นอย่างดี๕๔ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระสูง ธุรกิจ
ประเภทนี้สามารถประกอบการได้ทั่วไป เป็นธุรกิจการค้าเสรี การบริหารมีความคล่องตัว ส่วนใหญ่
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการจะเป็นผู้บริหารกิจการเอง การลงทุนตํ่า อยู่ในท้องถิ่น สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม และให้แนวคิดใหม่แก่สังคม 

องค์ประกอบหลักของธุรกิจขนาดย่อม 
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมโดยทั่วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ย่อม

ประกอบไปด้วยทรัพยากรในการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากร ๔M ดังราย 
ละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  คน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจขนาดย่อมเป็นอย่างมาก เพราะ
การดําเนินงานการบริหารหรือจัดการธุรกิจ หรือควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตต่าง ๆ ต้องอาศัยคน
เป็นหลัก งานและการสร้างสรรค์คุณภาพงาน 

๒.  เคร่ืองจักร เป็นทรัพย์สินถาวรท่ีใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า 
๓.  เงินทุน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ได้ซึ่งทรัพยากรการจัดการอ่ืน ๆ ช่วยให้ธุรกิจ 

ดําเนินไปอย่างราบรื่น เพราะเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการจัดธุรกิจขนาดย่อมให้ประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เงินทุนที่นํามาใช้ในรูปของการซื้อเคร่ืองจักร สร้างอาคารและซื้อ
วัตถุดิบเป็นต้น  

                                                 
๕๔บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



๕๐ 

๔.  วัตถุดิบ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบควร
จะอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ เพ่ือความประหยัดในการขนส่ง และความมั่นใจในการมีวัตถุดิบป้อน
ให้โรงงานตลอดปี๕๕ 

จะเห็นว่าการประกอบธุรกิจขนาดย่อมน้ัน ผู้จัดการมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง เงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนก็มีน้อย ประกอบกับเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ฉะน้ันเคร่ืองจักรกลจึงใช้ไม่มากนัก และสิ่งสําคัญที่
ขาดไม่ได้คือ วัตถุดิบที่ป้อนให้แก่โรงงานน้ันจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และจัดหาได้ง่ายในบริเวณ
ที่ประกอบธุรกิจน้ัน ๆ ของธุรกิจขนาดย่อม 

การประกอบธุรกิจขนาดย่อมจะประกอบไปด้วยทรัพยากรการจัดการทั้ง ๔ ประการดังกล่าว
แล้ว การดําเนินการธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้มากขึ้น ถ้ามีปัจจัยมาเสริมอีก ๔ ประการดังราย 
ละเอียดต่อไปน้ี 

๑.  การตลาด หมายถึง การผลิตสินค้าออกมาได้คุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทคู่แข่ง สิ่งที่ต้อง
คํานึงต่อไปก็คือ การตลาด ฉะน้ันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
ว่ามีความต้องการอย่างไร เช่น ปริมาณต่อราคาสินค้าที่ขาย การพัฒนาสินค้าของบริษัทคู่แข่งตลอดจน
ส่วนลดของการซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากเป็นต้น 

๒.  ระบบการปฏิบัติงาน หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้จัดการควรจัดรูปแบบของงานแต่ละตําแหน่งหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
งาน รวมท้ังระบบการทํางานของพนักงานเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอันจะก่อให้เกิดความ 
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุตลอดจนก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตภายในโรงงานอุตสาห 
กรรมอีกด้วย 

๓.  การบริหาร เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คน เครื่องจักร วัตถุดิบ ให้
มีการประสานงานและความสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. การจูงใจ เป็นเทคนิคของผู้บริหาร หรือฝ่ายการจัดการในระดับต่าง ๆ ที่จะเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของงานให้มากข้ึน การจูงใจมีอยู่หลายอย่าง เช่น เอาตําแหน่งหน้าที่เป็นการจูงใจ หรือใช้เงินเป็น
สิ่งจูงใจ การจูงใจจะได้ผลมากน้อยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับเทคนิคและประสบการณ์ของผู้บริหาร ถ้าการ
จูงใจได้ผลแล้วจะทําให้พนักงานเกิดความมุมานะ และความจงรักภักดีต่อองค์การ๕๖ 

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง การดําเนินการธุรกิจขนาดย่อมตามข้ันตอน
ต่าง ๆ ต้ังแต่การวางแผนการทําธุรกิจ การจัดองค์การ การบริหารพนักงาน การอํานวยการและ

                                                 
๕๕บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, 

๒๕๔๕. 
๕๖คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



๕๑ 

ควบคุม โดยนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ธุรกิจบรรลุความสําเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

กระบวนการจัดการทางธุรกิจขนาดย่อมมี ๕ ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
๑. การวางแผน หมายถึง การประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลัก 

เกณฑ์ และดําเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
วางแผนที่ดีหลังจากดําเนินการเสร็จแล้วจะต้องมีการวัดผลและประเมินผล เพ่ือหาปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ มาแก้ไขต่อไป 

๒. การจัดองค์การ หมายถึง การประกอบธุรกิจขนาดย่อมน้ัน หน่วยงานภายในองค์การ  
หรือบริษัทมีน้อย เพราะเงินทุนในการดําเนินการส่วนใหญ่แล้วจะมีช้ินส่วนของพนักงานในการผลิต
สินค้า ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคลากร โดยมีเจ้าของผู้ประกอบการเป็นผู้จัดการโดยตรง ซึ่งต่างจากบริษัท
หรือโรงงานขนาดใหญ่ ในบางคร้ังพนักงานในโรงงานหรือบริษัทขนาดย่อมจะทํางานหลาย ๆ หน้าที่
พร้อม ๆ กัน 

๓. การบริหารพนักงาน หมายถึง เน่ืองจากธุรกิจขนาดย่อมมีพนักงานภายในน้อย สายงาน
ภายในก็มีไม่มาก หรือบางคร้ังเป็นธุรกิจภายในครอบครัว เพราะฉะนั้นการบริหารบางคร้ังก็ไม่ตรง
ตามหลักวิชาการมากนัก การเข้าออกของพนักงานภายในบริษัทหรือสถานประกอบการก็มีสูง ทําให้
ต้องมีการรับพนักงานบ่อยคร้ัง 

๔. การอํานวยการ หมายถึง ส่วนมากแล้วเจ้าของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการจะประสานกับ
พนักงานเอง สั่งการเอง ไม่ได้แยกออกเป็นแผนกหรือสายงาน ถ้าผู้บริหารขาดความเป็นผู้นํา และไม่มี
ความรู้ทางการบริหารและการจัดการจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหาร 

๕. การควบคุมงาน หมายถึง จากการท่ีธุรกิจขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจภายใน
ครอบครัว การควบคุมงาน การดําเนินการไปอย่างหยาบ ๆ การควบคุมส่วนมากจะเป็นการควบคุม
โดยใช้สายตาและเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ทําได้ในแต่ละวัน โดยเปรียบเทียบกับพนักงานคนอ่ืนที่
ได้รับมอบงานเหมือน ๆ กัน ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบมากนัก๕๗ 

ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ธุรกิจในประเทศไทยมีอยู่มากมาย หลากหลาย การแยกประเภทของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ในแต่ละประเทศจะมีกฎเกณฑ์ในการแบ่งที่แตกต่างกันไป แต่สําหรับประเทศไทย
จะนําจํานวนการจ้างงาน มูลค่าทรัพย์สินถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตามจํานวนที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี 

ธุรกิจขนาดย่อม เป็นธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะ ดังน้ี 

                                                 
๕๗ข้อมูลจาก ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ http://www.smesmart.is.in.th 



๕๒ 

๑. ธุรกิจการผลิตหรือกิจการผลิตสินค้า เป็นธุรกิจที่นําเอาวัตถุดิบและปัจจัยนําเข้าต่าง ๆ มา
ผ่านกระบวนการแปรสภาพจนกลายเป็นสินค้า เช่น การทําดอกไม้ประดิษฐ์ การทําอาหารสําเร็จรูป 
การทํากรอบรูป การทําแชมพู การทํานํ้าสมุนไพร การตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งธุรกิจน้ัน ๆ จะต้องมีจํานวน
การจ้างงานไม่เกิน ๕๐ คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

๒. ธุรกิจการจําหน่ายหรือกิจการซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางในการจัด
จําหน่ายสินค้าที่มีทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก เช่น ร้านขายของชํา ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่อง
เขียน ซึ่งธุรกิจการจัดจําหน่ายที่จัดว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อม๕๘ 

เมื่อกล่าวถึงSMEแล้วบางคร้ังยังมีความสับสนในความหมายอยู่ดังน้ันกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม ได้มาระดมสมองและพิจารณาให้
ความหมายของ SME ซึ่งเป็นคําย่อจากภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprises หมายถึง 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจการการผลิต กิจการการค้าและกิจการบริการ 
โดยได้กําหนดคุณลักษณะของธุรกิจที่จะเป็น SME ให้พิจารณาจากเกณฑ์มูลค่าขั้นสูงของทรัพย์สิน
ถาวร ที่กิจการน้ันมีอยู่ 

SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือแปลไทยว่า ธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ดําเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของ
ธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอ่ืน มีต้นทุนในการดําเนินธุรกิจตํ่า และเป็น
ธุรกิจที่มีพนักงานไม่มาก มียอดขายน้อย และมีทรัพย์สินจํากัด เจ้าของเป็นผู้บริหารธุรกิจด้วยตนเอง 
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมกิจการ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

๑. กิจการการผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural 
Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) 

๒. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก 
(Retail) 

                                                 
๕๘สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิลม์และไซ

เท็กซ์ จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๓๑. 



๕๓ 

๓. กิจการบริการ (Service Sector) เป็นธุรกิจที่จําหน่ายสินค้าในรูปบริการให้แก่ผู้บริโภค
หรือผู้ผลิต ธุรกิจบริการส่วนใหญ่จะไม่มีตัวตน และมักจะถูกบริโภคในขณะเดียวกับที่ผลิตข้ึนมา เช่น 
โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร สถานีบริการนํ้ามัน เป็นต้น 

ลักษณะขนาดของธุรกิจขนาดย่อม กําหนดจากมูลค่าช้ันสูงของสินทรัพย์ถาวร สําหรับกิจการ
แต่ละประเภท ดังน้ี 

๑.  กิจการการผลิต ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๒.  กิจการบริการ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๓.  กิจการการค้า 
 (๑) ค้าส่ง ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
 (๒) ค้าปลีก ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท 
ส่วนลักษณะขนาดของธุรกิจขนาดย่อม กําหนดจากจํานวนการจ้างงาน สําหรับกิจการ แต่ละ

ประเภท ดังน้ี 
๑.  กิจการการผลิต ไม่เกิน ๕๐ คน 
๒.  กิจการบริการ ไม่เกิน ๕๐ คน 
๓.  กิจการการค้า 
 (๑) ค้าส่ง ไม่เกิน ๒๕ คน 
 (๒) ค้าปลีก ไม่เกิน ๑๕ คน 
หมายเหตุ : ทั้งน้ี หากจํานวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม แต่

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของธุรกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของธุรกิจ
ขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของธุริจขนาดย่อม ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรือ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

๑.  หลักเกณฑ์การพิจารณาจํานวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการ
จ้างงานที่ได้จัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด 

๒.  หลักเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ถาวร พิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่
รวมท่ีดินตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทําขึ้นโดยผู้ทําบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชี หรือได้รับการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามกฎหมายว่า
ด้วยการบัญชี มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมท่ีดิน ตามท่ีได้รับการประเมินจากสถาบันการเงิน
หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเช่ือถือ ในกรณีที่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิดังกล่าวต่างกัน ให้ถือ
จํานวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ถาวร๕๙ 

                                                 
๕๙ที่มา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จาก สาระสําคัญของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม, หน้า ๑-๘ (มกราคม ๒๕๔๒) 



๕๔ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อต้ังและ
ดําเนินการโดยเจ้าของคนเดียว หรือเพียงไม่กี่คน มีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการ โดยไม่ขึ้นกับ
ใคร ตอบสนองเป้าหมายส่วนตัวของเจ้าของกิจการและรวมเป้าหมายด้านกําไรเอาไว้ด้วยกัน ธุรกิจ
ประเภทนี้สามารถประกอบการได้ทั่วไป เป็นธุรกิจการค้าเสรี การบริหารมีความคล่องตัว ส่วนใหญ่
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการจะเป็นผู้บริหารกิจการเอง การลงทุนตํ่า อยู่ในท้องถิ่น สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม และได้แนวคิดใหม่ ทั้งนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเร่ิมต้นมาจากการสร้าง
ประโยชน์และความพึงพอใจให้กับตัวผู้ประกอบการเอง 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดย่อม 
หลังจากที่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายขององค์กรที่

ได้วางไว้แล้ว ขั้นตอนในลําดับต่อไปน้ี คือการกําหนดกลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ สําหรับในเอกสารช้ินน้ีจะมุ่งเน้นอธิบายถึงแนวคิดในการกําหนดกลยุทธ์สําหรับ
ธุรกิจขนาดย่อมเป็นสําคัญ ส่วนการดําเนินกลยุทธ์ซึ่งเป็นการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการนํากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตามและประเมินผลนั้นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือเก่ียวกับการ
บริหารกลยุทธ์ทั่วไปได้ 

การกําหนดกลยุทธ์น้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ 
๑)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy) 
๒)  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business strategy) 
๓)  กลยุทธ์ตามหน้าที่ธุรกิจ (Functional strategy)๖๐ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร จะบอกถึงทิศทางการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตว่าควรเป็นไปใน

รูปแบบใด องค์กรควรทําธุรกิจอะไรบ้าง ควรเพ่ิมธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical integration) เช่น ทํา
โรงงานผลิตเส้นไหมแล้วอาจจะขยายตัวมาทําโรงทอผ้าไหม ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟช่ันจากผ้าไหม เป็นต้น 
หรือควรขยายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal integration) เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมซึ่งมีลูกค้า
วัยผู้ใหญ่แล้วอาจขยายธุรกิจเป็นทําเสื้อผ้าสําหรับคนทํางาน และสําหรับเด็ก เป็นต้น โดยสรุปแล้วกล
ยุทธ์ระดับองค์กรจึงเป็นการระบุวิธีการหรือแนวทางเก่ียวกับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่บ่งบอกว่าในธุรกิจแต่ละชนิดขององค์กร (กรณีที่มีหลาย
ธุรกิจ) องค์กรจะมีการกําหนดวิธีการแข่งขันในอุตสาหกรรมของธุรกิจน้ันอย่างไร เช่น การผลิตเสื้อผ้า
ของเรา เป็นแบบงานฝีมือ (Hand – made) เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความแตกต่าง หรือเน้น
คนกลุ่มมากซึ่งเป็นตลาดใหญ่แต่ต้องการเสื้อผ้าราคาย่อมเยา เป็นต้น 

                                                 
๖๐คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



๕๕ 

สําหรับกลยุทธ์ตามหน้าที่ธุรกิจ เป็นกลยุทธ์การดําเนินงานระดับปฏิบัติการในแต่ละกิจกรรม
หลัก เช่น การผลิต การตลาด การบริหารบุคคล และการเงิน ที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ทั้ง ๓ ระดับจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
อย่างไรก็ตาม สําหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้ว กลยุทธ์ระดับองค์กรกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะใกล้เคียงกัน
มาก จุดที่มองอาจดูที่กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นสําคัญ เพราะธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
จํานวนผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มากจนในองค์กรต้องแบ่งเป็นหน่วยธุรกิจย่อย ๆ (Business units) และ
เป้าหมายของธุรกิจขนาดย่อมเหล่าน้ีก็พยายามด้ินรนต่อสู้ให้อยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่
รุนแรง และรอวันเติบโตอย่างมั่นคง กลยุทธ์ระดับองค์กรที่จะหาวิธีเติบโตโดยการใช้กลยุทธ์ขยายตัว
ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ จึงยังไม่ค่อยมีความจําเป็น ดังน้ันในกรณีของธุรกิจขนาดย่อม
จุดสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์คือ ควรศึกษาว่ากิจการควรมีกลยุทธ์ระดับธุรกิจอย่างไรที่จะทําให้
บริษัทเข้าแข่งขันได้ และอยู่รอดได้อย่างย่ังยืนในอุตสาหกรรมน้ัน๖๑ 

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดย่อม 
๑)  ช่วยประหยัดเงินตราจากการนําสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 
๒)  ทําให้เกิดการจ้างงาน 
๓)  ทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจของตนเองมากขึ้น 
๔)  เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาความสามารถของบุคคล 
๕)  เกิดการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 
๖)  ผลิตสินค้าและบริการนําเงินตราเข้าประเทศ 
๗)  เช่ือมโยงและช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ 
๘)  ช่วยในการกระจายความเจริญและพัฒนาด้านต่าง ๆ ออกสู่ภูมิภาคและท้องถ่ินลดปัญหา

การกระจุกตัวของธุรกิจตามเมืองใหญ่๖๒ 
ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม 
ธุรกิจอุตสาหกรรม SME จะแข่งขันได้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จําเป็นต้องสามารถเข้าถึง 

และได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทําธุรกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ FTA ก่อให้เกิดความจําเป็นเร่งด่วนที่ สสว ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยสู่ธุรกิจที่ใช้ high technology ในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงขึ้น กลยุทธ์
การใช้นักเรียนนักศึกษาสืบค้น คัดสรร สรุปและแปลเทคโนโลยีนอกจากจะเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในอนาคตแล้ว ผลงานการสืบค้นยังง่ายต่อการ

                                                 
๖๑สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล.  
๖๒คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕.  



๕๖ 

ทําความเข้าใจ และนํามาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ในการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงจากต่าง 
ประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน 

ผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ากระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจควรได้ทราบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าที่ตนจะทําการผลิต ได้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของเทคโนโลยีที่ตนจะนํามาใช้ในการผลิตสินค้า ว่า
สินค้า และกระบวนการผลิตที่จะนํามาใช้มีความทันสมัยเพียงพอ สามารถแข่งขัน และดําเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างย่ังยืนได้ การสืบค้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตสินค้าที่จะทําการผลิต จึงช่วยให้
สามารถตัดสอนใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องมากย่ิงขึ้น ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจให้น้อยลง 
และเป็นการสร้างจุดแข็งของธุรกิจที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
การสืบค้นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะเข้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
หรือกําลังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะเป็นอันมาก 

ผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่งานฝีมือ มักประสบปัญหามี
สินค้าเหมือนกับจําหน่ายแข่งกันกับจํานวนมากจากผู้ผลิตหลาย ๆ ราย จากหลาย ๆ ท้องถิ่น และมัก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก ทําให้การแข่งขันสูง ผลกําไรต่อหน่วยสินค้าตํ่า มีความจําเป็น 
ต้องปรับตัวสร้างความแตกต่างของสินค้า และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึ้น ทั้งด้านรูปลักษณ์
สินค้า ตัวสินค้า คุณภาพสินค้า ที่ผ่านมามักใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากนักวิชาการซึ่งทําวิจัย และค้นคว้าความรู้จากวารสารทางวิชาการ (journal) ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ไปสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญานานาชาติของโลกมาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ไทย ก่อนทําการเผยแพร่ถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ โอกาสท่ีจะมีการนําภูมิปัญญาจากท่ัวโลกมาใช้ก็มี
น้อย หากได้มีการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติมาเผยแพร่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ก็จะทําให้
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า และสร้างความแตกต่างจากสินค้าอ่ืน ๆ ใน
ท้องตลาดทําให้เกิดความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

บริษัทขนาดเล็กที่ประกอบการธุรกิจในระดับที่ทรงตัวต้ังตัวได้แล้วแต่ยังไม่สามารถบริหาร
จัดการกิจการให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองได้ เน่ืองจากขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและและหรือขาด
ความสามารถในการจัดการ ก็ต้องการการสนับสนุนทางเทคโนโลยีเฉพาะที่เก่ียวข้อง อาจต้องการ 
เพ่ือนํามาใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบโต เช่น การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้น ขายได้ราคา
สูงข้ึน มีความแตกต่างจากสินค้าอ่ืน ๆ ในท้องตลาด ตลอดจนพัฒนาเพ่ิมสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้น การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรจะทําให้เห็นโอกาสและช่องทางสร้างความ
แตกต่างของสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ธุรกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
เป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กได้มีโอกาสเติบโตของสู่ธุรกิจขนาดกลาง 

ด้านความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สสว สามารถเสริมสนับสนุนที่ปรึกษาหรือ
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยเหลือได้ การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร ประเภท Business Methods เช่น 



๕๗ 

Marketing, Branding, Management, Franchise, Sales , Industry Promotion ยังสามารถช่วย
พัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษา และนักวิชาการด้าน การจัดการและการบริหารธุรกิจ เป็นฐานความรู้
สําคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการบริหารจัดการธุรกิจของประเทศในระยะยาวได้ 

บริษัทขนาดย่อม ที่มีความมั่นคงพอสมควร สามารถแข่งขันได้ระดับหน่ึง หลาย ๆ บริษัทมี 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) มีบุคลากรท่ีมีการศึกษาดีพอสมควร สามารถจัดกระบวนการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร คัดสรรเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้กับธุรกิจ ต่อยอด
เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญหาของบริษัทขึ้นเองได้ และมีศักยภาพ 
download และทําแผนที่สิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองได้ 
และควรส่งเสริมให้ถึงระดับที่สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นในบริษัทเองได้ และสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

การส่งเสริมบริษัทขนาดกลางในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว เน่ืองจากบริษัทมีความพร้อมระดับหน่ึงแล้ว 
และผู้บริหารมักมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว หากมีการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีด้วยเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ มีโอกาสพัฒนาคุณภาพสินค้า
ได้รวดเร็ว สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ หรือเพ่ิมสารการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว เป็นสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจได้รวดเร็ว มีผลการทบต่อการพัฒนาประเทศสูง และมีความเสี่ยง
น้อยกว่าการบ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ซึ่งต้องดําเนินการเพ่ือสร้างธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศในระยะยาว 

นอกจากการเข้าไปสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติโดยตรงแล้วยังมีแหล่งที่จะได้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ใหม่ ๆ ทันสมัยจากกระดานประกาศซื้อขายเทคโนโลยี 
(Technology for licensing) ซึ่งสามารถนํามาแนะนําถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ ได้เข้าไปสืบค้น 
และนํามาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือนํามาต่อยอด เน่ืองจากเทคโนโลยีเหล่าน้ันเกือบทั้งหมดไม่ได้มาจด
สิทธิบัตรในประเทศไทย เราสามารถทําซ้ํานํามาผลิตและจําหน่ายในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
หรือไปผลิตและจําหน่ายในประเทศที่สิทธิบัตรเรื่องน้ันไม่ได้จดทะเบียนได้ตามข้อตกลงสากล (Paris 
Convention) 

นอกจากน้ี การแนะนําแหล่งความรู้ระดับโลก ตลอดจนเทคนิควิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้มี
ความจําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพ่ิมมากย่ิงขึ้น และมี
ความจําเป็นมากขึ้น 

ประโยชน์ของการจัดการทางธุรกิจขนาดย่อม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 



๕๘ 

๑.  ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในธุรกิจที่กําลังดําเนินการได้ 

๒.  ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการในด้านคุณภาพและรูปแบบ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓.  ช่วยประสานงานการทํางานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การธุรกิจให้สามารถดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้๖๓ 

ธุรกิจอุตสาหกรรม SME ไทยจะมั่นคงแข็งแรง ต้องวางรากฐาน และเสริมสร้าง ฐานความรู้
และความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ การเสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการประกอบ 
ธุรกิจที่สําคัญที่ควรดําเนินการอีกประการหน่ึงคือ การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถความ 
สามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้ 

โดยจัดการให้มีการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และคัดสรรเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตร
ในประเทศไทยมาใช้ประโยชน์ ทําการพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่อยอดเทคโนโลยีจากสิทธิบัตร
นานาชาติ และส่งเสริมศักยภาพสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ ให้มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ SME เองในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และ
เคร่ืองหมายการค้า 

การแนะนําส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้รู้จักสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร และสามารถนําความรู้
เหล่าน้ีมาต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ได้แก่ เทคนิคกลเม็ดในการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจับประเด็นเทคโนโลยี วิเคราะห์เทคโนโลยี (Patent Analysis) ได้รู้จักใช้เครื่องมือ/
softwareประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ของเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ เช่น TechAssess Score 
Cards ช่วยคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และการใช้ commercial patent mapping 
software ที่ทันสมัยในการทําแผนที่สิทธิบัตร ติดตามวิเคราะห์ทิศทาง และติดตามเทคโนโลยีของ
บริษัทช้ันนําของโลก 

การแนะนําส่งเสริมให้ SME ได้รู้จักสืบค้นเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก ดึงความรู้ ดึง
ภูมิปัญญานานาชาติมาต่อยอดใช้ประโยชน์ นํามาพัฒนาสร้างความแตกต่างแก่สินค้า SME และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการวางรากฐานการพัฒนา SME เป็นการนําร่องพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
ของประเทศ อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการได้เข้าไปสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และ
แนะนําให้รู้จักเทคนิควิธีการคิดต่อยอด จะเป็นการยกระดับฐานความรู้ของ SME และก่อให้เกิด
ความคิดที่จะพัฒนาธุรกิจ เกิดการเรียนรู้ และปรับฐานความรู้ที่นํามาใช้ในการพัฒนาและผลิตสินค้า

                                                 
๖๓คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



๕๙ 

ของประเทศอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ที่สําคัญการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติจะเป็นการ
นําทางให้ผู้เกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมกับโครงการได้รู้จักแหล่ง ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ ที่ท้าทายของโลก 
ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รู้จักใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ลดปัญหาการติดเกมออนไลน์หรือ
เข้าไปดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทําให้ไม่เสียโอกาส และไม่เสียทรัพยากรบุคคล นําไปสู่การแก้ปัญหา
คุณภาพของคนในชาติ ลดปัญหาสังคม สร้างคนดี มีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น สร้าง
ผู้ประกอบการที่ทําประโยชน์สําคัญให้แก่สังคม๖๔ 

๒.๓.๓ ความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างงาน 

และสร้างรายได้ให้กับบุคคล และนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับรัฐบาล ประโยชน์ของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีดังน้ี 

 ๑. ทําให้เกิดนวัตกรรม ด้านเทคนิคต่าง ๆ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจซึ่งนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิตการเพ่ิม
รายได้ประชาชาติ 

 ๒. ทําให้เกิดการจ้างงาน จากการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําให้มีการ
จ้างงานเพ่ิมขึ้นตลอดจนมีงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ๓. ทําให้เกิดการแข่งขัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาด
ใหญ่ได้ จากจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีมากมายถือว่าเป็นการแข่งขันกันเอง การ
แข่งขันระหว่างกันน้ีทําให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จากการที่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ในราคาที่ลดตํ่าลง 
และทําให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 

 ๔. การตอบสนองความต้องการของสังคมและธุรกิจอ่ืน ๆ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่ม ในบางครั้งธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบ 
สนองความต้องการของตลาดกลุ่มเล็กได้ ดังน้ัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงสามารถสร้างตลาด
ให้สมบูรณ์ ซึ่งจะสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเล็กให้ดีย่ิงขึ้น ใน
ขณะเดียวกันบางคร้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจจะเป็นผู้ผลิตให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้๖๕ 

สํานักมาตรฐานการศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาท และความสําคัญต่อ
สภาพเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมท้ังในด้านการจ้างงาน ด้านสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ ด้านการ
ส่งออก สร้างเงินตราเข้าประเทศหรือจะเป็นด้านการผลิตสินค้า และบริการเป็นอย่างมาก ถึงแม้การ

                                                 
๖๔คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕.  
๖๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์,รศ. และคณะ, ธุรกิจทั่วไป : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๙-๑๒๓. 



๖๐ 

ดําเนินงานมีความแตกต่างกันไป ตามประเภทของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ประกอบการผลิตอุตสาหกรรม และธุรกิจการให้บริการก็ดี ทั้งน้ีพอจะสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่ช้ีให้ 
เห็นความสําคัญ ได้ดังน้ี 

๑.  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ มีกิจการ
มากมายซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ หรือรับเหมางานให้กับกิจการขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาราย
ย่อยน้ีจะมีความชํานาญเฉพาะเรื่องและทําในสิ่งน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้การทํางานและ
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  เป็นแหล่งสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม กล้าเสี่ยง และแสวงหาความก้าวหน้าได้มีโอกาส
พิสูจน์ความสามารถของตนเองตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่เริ่มมีธุรกิจ
ของตนเอง โดยเริ่มจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 

๓.  ก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือได้ว่าเป็นแหล่งสําคัญใน
การรองรับแรงงานไทย 

๔.  ช่วยในการกระจายความเจริญและพัฒนาด้านต่าง ๆ ออกสู่ภูมิภาคช่วยลดปัญหาการ
กระจุกตัวของธุรกิจตามเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจออกไปสู่กลุ่ม 
ต่าง ๆ ทําให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจได้๖๖ 

สรุปได้ว่า ความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ธุรกิจที่ใช้เงินทุนในจํานวนที่ตํ่ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และยังรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรม เมื่อ
หมดฤดูกาลเพาะปลูกรวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่ เป็นการป้องกันการ
อพยพแรงงานเข้ามาหางานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งช่วยลดการกระจุกตัวของโรงงาน 
กิจการธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

๒.๓.๔ นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในส่วนแผนปฏิบัติการส่งเสริม 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวคือ การสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ควรจะพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการ

                                                 
๖๖บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



๖๑ 

บริหาร การจัดการ การตลาด การผลิต การพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน ตลอดจนการจัดการ 
เชิงประยุกต์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง๖๗ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ตราขึ้นเพ่ือกําหนด 
และประสานการทํางานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ในการ
สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้การดําเนินงานมีความต่อเน่ืองและสอดคล้อง
ภายใต้พระราชบัญญัติ 

แผนแม่บทส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๙) 
กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ปี ๒๕๔๓ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล และการประมวลข้อคิดเห็นจากสาธารณะ และผู้มีส่วนร่วม
สามารถนํามาผนวกรวมกันเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของประเทศท่ี
สําคัญได้ ๖ ประการ ดังน้ี 

๑.  ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ โดยรวม เป็นกลไกหลัก
ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

๒.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยกระดับสมรรถภาพ และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการดําเนินการปรับโครงสร้าง ภาคการผลิต ภาคการค้า 
และภาคบริการ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

๓.  การพัฒนาให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้กับสังคมและท้องถิ่น 

๔.  การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สามารถเก้ือกูลกับการพัฒนาชนบท พัฒนา
เมือง และสอดคล้องกับทรัพยากรของท้องถิ่น 

๕.  การสนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างและขยายโอกาสท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริม การวิจัยและการพัฒนา การสร้าง 
สรรค์งานนวัตกรรมเพ่ือนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๖.  การสร้างวัฒนธรรมหรือสังคมผู้ประกอบการ ให้แพร่หลาย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดผู้ 
ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพ้ืนฐานความรู้ และขีดความสามารถในการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากสังคม 

                                                 
๖๗ที่มา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จาก สาระสําคัญของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม, ๒๕๔๓, หน้า ๑-๘. 



๖๒ 

ข่าวสาร ข้อมูล เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีกลมกลืนกับกระแสเศรษฐกิจ
ใหม่๖๘ 

สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ กล่าวถึง 
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง ๖ ประการ ที่จะพัฒนาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เร่ิมที่การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีพ้ืนฐานความรู้ และนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาเทคโนโลยีทํา
ให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน ต่อไป 

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก คือถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับบุคคล และนําไปสู่การ
สร้างรายได้ให้กับรัฐบาล ประโยชน์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทําให้เกิดนวัตกรรม ด้าน
เทคนิคต่าง ๆ เป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจซึ่งนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิตการเพ่ิมรายได้ประชาชาติ จากการ
ขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นตลอดจนมีงานใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน
จากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้วย ถือเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและธุรกิจอ่ืน ๆ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเล็กได้ ดังน้ันธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจึงสามารถสร้างตลาดให้สมบูรณ์ มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจ โดยรวม เป็นกลไกหลักในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

 

๒.๔ บทสรุป   
ผลกระทบต่อ SMEs จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนต้ังแต่กลางปี ๒๕๔๐ ซึ่งเร่ิมจาก

สถาบันการเงินก่อนจะลุกลามไปสู่ธุรกิจเกือบทุกสาขาทั้งกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กล้วนได้รับผล 
กระทบจากเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนด้วยกันทั้งสิ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตที่แท้จริงก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกลุ่ม SMEs 
ล้วนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้อํานาจซื้อการบริโภคของประชาชน
ลดน้อยลงเป็นผลให้กิจการ SMEs ต้องชะลอหรือลดการผลิต การจําหน่ายหรือถึงขั้นปิดกิจการไปใน
ที่สุด โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่ม SMEs ที่เป็นการรับช่วงการผลิตจากกลุ่มอุตสาห 
กรรม สนับสนุน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีพ่ึงพาจากต่างประเทศ เช่นอุตสาห 
กรรมรถยนต์ เป็นต้น ส่วนกลุ่ม SMEs ที่พ่ึงพาตนเองได้และมักจะใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นพ้ืนฐานมาจาก
ครอบครัวจะสามารถดํารงธุรกิจอยู่ได้เน่ืองจากกลุ่มนี้จะมีความคล่องตัวในเรื่องการจัดการ เทคนิค

                                                 
๖๘แผนแม่บทส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย, (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๔๙).  



๖๓ 

การผลิต การจําหน่าย ซึ่งมักจะมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้
ดีกว่า SMEs ที่รับช่วงการผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่ม SMEs โดยทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบจากอํานาจซื้อและการบริโภคท่ีน้อยลงของประชาชน และ
มีปัญหาคือสภาพคล่องทางการเงินที่กระจายไปทั่วระบบเศรษฐกิจ หากภาครัฐไม่ย่ืนมือเข้าไปช่วย 
เหลือ ผู้ประกอบการ SMEs เหล่าน่ีก็จะทยอยปิดกิจการไปเรื่อย ๆ กระทั่งกลายเป็นปัญหาเร้ืองรังทาง
เศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคมในที่สุด 

ปัญหาและข้อจํากัดของ SMEs ในภาพรวม 
๑.  ปัญหาด้านการตลาด SMEs ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น

หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า
ทําให้วิสาหกิจขนาดใหญ่รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศ 
ที่ผลิต โดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

๒.  ขาดแคลนเงินทุน SMEs มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุน
หรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการทําบัญชีอย่างเป็นระบบและขาด
หลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง 

๓.  ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ทํางานใน SMEs จะมีปัญหาการเข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมี
ฝีมือ และมีความชํานาญมากข้ึนก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทน
ที่ดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอ การพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพสินค้า 

๔.  ปัญหาข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไป SMEs มักใช้เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อน
เน่ืองจากการลงทุนตํ่าและผู้ประกอบการ พนักงานขาดความรู้พ้ืนฐานที่รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึง
ทําให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี 

๕. ข้อจํากัดด้านการจัดการ SMEs มักขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมา
ช่วยงานการบริหารภายใน ลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อ
กิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

๖. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ SMEs จํานวนมากเป็นการจัดต้ังกิจการที่มีรูป 
แบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้านผลิตในลักษณะโรงงานห้องแถวไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน 
ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า ดังน้ันกิจการโรงงานเหล่าน้ี จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามา
ใช้บริการของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเก่ียวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
รักษาความปลอดภัยที่กําหนดตามกฎหมาย นอกจากน้ีในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน 



๖๔ 

แม้ว่ารัฐจะได้ลดเง่ือนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงาน เพ่ือจูงใจให้ SMEs เพียงร้อยละ ๘.๑ เท่าน้ันที่
มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 

๗. ปัญหาข้อจํากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริม
พัฒนา SMEs ที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบ
กับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาค 
การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจตอบได้ทั่วถึงและเพียงพอ 

๘. ปัญหาข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ ข้างต้น 
SMEs โดยท่ัวไป จึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายและมาตรการของรัฐ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด  

ลักษณะเด่นของSMEs การประกอบอาชีพใด ๆ ก็แล้วแต่จะมีความแตกต่างกันในสาระของ
กระบวนการSMEsก็มีคุณลักษณะเด่นที่ควรทราบดังน้ี 

๑.  การเข้าสู่ธุรกิจทําได้ง่าย เพราะใช้เงินทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่มากนัก 
และเมื่อประกอบการแล้วเกิดมีปัญหาความสูญเสียโอกาสที่จะฟ้ืนตัวเกิด ได้ง่ายกว่ากิจการขนาดใหญ่ 

๒.  มีความคล่องตัวในการบริการจัดการ ผู้ประกอบการสามารถควบคุมดูแลกิจการได้ทั่วถึง
และใกล้ชิด 

๓.  ดําเนินธุรกิจไม่ว่าด้านการผลิตสินค้า การจัดจําหน่ายหรือการบริการจะมีความยืดหยุ่นสูง 
สอดคล้องกับยุคการผลิตและการค้าที่ต้องการตอบสนองที่รวดเร็ว ตลอดจนการผลิตและการค้าที่มุ่ง
ความหลากหลายของรูปแบบหรือบริการมากกว่ามุ่งปริมาณ 

๔.  สามารถสร้างความชํานาญเฉพาะอย่างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ๖๙ 
ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม 
๑.  การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจาก

ความคิดสร้างสรรค์ทําธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสําหรับ ตลาดแรงงาน เช่น ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องลด
ปริมาณแรงงานลง (Down Sizing) โดยการให้คนงานออกจากงาน คนที่ว่างงานมักจะหันมาเริ่มต้น

                                                 
๖๙บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕, อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, 

๒๕๔๕. 



๖๕ 

ธุรกิจขนาดย่อมได้ง่ายและธุรกิจขนาดย่อมน้ันสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
ต่อไป สําหรับธุรกิจขนาดย่อมสามารถสร้างงานใหม่ได้ คือ การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือ การขยาย
ธุรกิจเดิมส่งเสริมการมีงานทํา และช่วยทําให้มาตรฐานการดํารงชีวิตของผู้คนในสังคมสูงขึ้นเพราะใน
การดําเนินการธุรกิจน้ัน จําเป็นต้องมีการจ้างบุคคลเข้าทํางาน อันก่อให้เกิดรายได้ เกิดอํานาจซื้อ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทําให้มีรายได้นําไปซื้อปัจจัย ๔ ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีผลดีต่อความเป็นชีวิตของตัวผู้ประกอบการเอง ส่งผลให้ผลดีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึนด้วยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทํางาน (Quality of Working life) 

๒.  การสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กล่าวน้ี 
มักจะมีจุดเริ่มต้นจากการวิจัยตลาดหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจน การค้นคว้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่ลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ
อย่างมีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยที่แผนกวิจัยของธุรกิจขนาด
ใหญ่มุ่งเน้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค การศึกษาถึง
นวัตกรรมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว จะต้องอาศัยข้อมูลเก่ียวกับค่านิยม ทัศนคติ 
พฤติกรรมของลูกค้าจากของธุรกิจขนาดย่อมในการทํางานวิจัย ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยา 
การและเทคโนโลยี สินค้า และบริการใหม่ ๆ ที่ให้ความสะดวกความสบาย ความพอใจแก่ผู้บริโภคได้
เพ่ิมจํานวนมากขึ้น เพราะธุรกิจมีการแข่งขัน และพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเป็น
ผู้นําทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านการผลิต ธุรกิจขนาดย่อมจะช่วยกระตุ้นการแข่งขัน
ในตลาดและช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ 

๓.  สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เป็นพ้ืนฐานการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจ ผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจสามารถเรียนรู้จากการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม เป็นแหล่งในการ
ฝึกทักษะ สร้างความเช่ียวชาญ การลองผิดลองถูกเพ่ือสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคต 

๔.  ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า การเพ่ิมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์
ซึ่งธุรกิจมีการแข่งขันด้านการขาย ถ้ามีผู้ผลิตที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท บริษัทขนาดใหญ่
เหล่าน้ันมีอํานาจการต่อรองสูง ผูกขาดด้านราคา ไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ แต่ถ้าหากมีธุรกิจขนาด
ย่อมเข้ามาแข่งขันด้วยจะทําให้การแข่งขันด้านราคาลดลง ตลอดจนมีการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมมาตร 
ฐานของสินค้าการบริการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานการครองชีพให้แก่ประชาชนได้ เพราะเมื่อมีการ
ลงทุนเพ่ือธุรกิจอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดรายได้แก่สังคมในรูปต่าง ๆ ทําให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น 
ซึ่งมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อธุรกิจได้ชําระภาษีให้กับรัฐ รัฐก็นําไปใช้ในการสร้าง
สาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 



๖๖ 

๕.  ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ให้ผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจ
กล่าวได้ว่าหน้าที่บางอย่าง ธุรกิจขนาดย่อมมักจะทําได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งธุรกิจขนาดใหญ่
น้ันอาจไม่สามารถทําหน้าที่ได้ครบทุกประการเพราะไม่เกิดความคล่องตัว เช่นการผลิตตามความต้อง 
การของผู้บริโภค จัดจําหน่ายและกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางประการ
ให้กับธุรกิจขนาดย่อม เช่นหน้าที่ในการจัดจําหน่าย การค้าส่งหรือค้าปลีก เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะธุรกิจ
ขนาดย่อมมีความคล่องตัวสูง สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาด
ย่อมเป็นหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพราะ 
มีการซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้ากับเงินตรา การทําธุรกรรม ส่วนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของธุรกิจขนาด
ย่อมจะเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ การคิดค้นนวัตกรรม 
กระตุ้นการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนผลิตสินค้าและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ๗๐ 

 

                                                 
๗๐คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๕ อ้างใน สํานักมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๔๕. 



 

บทที่ ๓ 
หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในหลักธรรมคําสอนในพระพุทธ 

ศาสนาเป็นหลักธรรมที่จะนําพาบุคคลไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันในการบริหาร 
ธุรกิจ ถ้าผู้บริหารขาดคุณธรรมหรือบริหารโดยไม่ใช้หลักธรรมหรือไม่มีความเป็นธรรมแล้ว จะนํา
ความเดือดร้อนมาสู่องค์การและก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การมากมาย เพราะจะทําให้ผู้บริหาร
ใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องผิดธรรมชาติ เช่นแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เกิดมี
การทุจริตคดโกงกันอย่างมากมาย เพราะผู้บริหารนั้นมีอํานาจและอํานาจน้ันเป็นสิ่งย่ัวยวนจิตใจและ
สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว หากบุคคลใดหลงใหลยึดติดในอํานาจ
โดยไม่มีกรอบของคุณธรรม ศีลธรรมเป็นหลักกํากับแล้ว สุดท้ายอํานาจน้ันก็ย้อนกลับมาทําลายตนเอง 
ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของผู้บริหาร ที่ทําหน้าที่บริหารหมู่คณะ หรือ
องค์การไว้อย่างมากมาย เพ่ือให้ผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่ได้บริหารเพ่ือประโยชน์สุขแก่องค์การอย่าง
แท้จริง พุทธองค์ทรงเน้นถึงความสําคัญของผู้บริหารเป็นอย่างมากว่าต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา “เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหลักการบริหารแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล 
พระองค์ทรงเน้นให้ดํารงพระองค์อยู่ในธรรมที่สุจริต”๑ พระพุทธศาสนามีมุมมองและหลักธรรมอย่าง
มากมายที่จะนํามาประยุกต์ใช้สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อ
การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางรวมใจรวมงานและสามารถจัดการให้การบริหาร
ลุล่วงไปด้วยดี สร้างความผาสุกแก่ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม การสร้างคุณธรรมในการบริหารเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างหน่ึงที่จะทําให้สามารถดําเนินงานไปด้วยความราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ 
ภาพได้ สมควรอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ด้วยการพินิจพิจารณา
ให้มีความสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับแนวคิด หลักการของหลักพุทธ
ธรรมที่มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เก่ียวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ที่มาของหลักธรรมที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
๓.๒  แนวคิดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนัยทางพระพุทธศาสนา  

                                                 
๑พระธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโน), ธรรมมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : พระศิวะการพิมพ์, 

๒๕๓๔), หน้า ๑๐. 



๖๘ 
 

๓.๓ หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  ๓.๓.๑ หลักธรรม จักร ๔ 
  ๓.๓.๒ หลักธรรม ปาปณิกธรรม 
๓.๔  สรุปหลักพุทธธรรม  
 

๓.๑ ท่ีมาของหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์หาหลักธรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะนําไปบริหารธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดยการศึกษาหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจที่จะนํามาซึ่งคุณค่าที่เป็นเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วย ในทางพระพุทธศาสนามีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าใน
อดีตครั้งพุทธกาลก็มีการทําการค้าขาย ซึ่งในสมัยโบราณประเทศอินเดียมีการแบ่งชนช้ันอันเน่ืองจาก
อาชีพและฐานะทางสังคม เป็น ๔ วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์หรือ
ไวศยะ และวรรณะศูทร ซึ่งวรรณะที่เก่ียวกับการค้าขายคือ วรรณะแพศย์๒ ตัวอย่างเช่น อนาถบิณฑิก
เป็นนักธุรกิจที่มีกิจการค้ามากมายหลายแห่งตามแคว้นต่าง ๆ และยังมีหมู่บ้านผลิตสินค้าเพ่ือการค้า
ขาย๓ และ อุคคเศรษฐีแห่งอุคคนครผู้เป็นสหายของอนาถบิณฑิกเป็นนักธุรกิจโดยนําสินค้าบรรทุก
เกวียนไปค้าขายยังกรุงสาวัตถี เป็นการค้าขายต่างถิ่นและได้มีการเข้าหุ้นกับผู้ค้าขายด้วยกันเมื่อเกิด 
ผลกําไรก็นํามาแบ่งส่วนกัน ๔ เป็นต้น ได้นําหลักธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจ และการได้ทบทวน
งาน วิจัยที่เก่ียวข้อง ของสุภาวดี นัมคณิสรณ์ ได้สรุปผลของการวิจัยไว้ใน “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์” 
ว่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพทางการผลิตและผลกําไรสูงสุดน้ัน นักธุรกิจจําเป็นต้องละเมิดจริยธรรม
บางประการแต่การละเมิดจริยธรรมนั้น จะนํามาซึ่งคุณค่าที่ดีกว่าน้ัน คือ คุณค่าประโยชน์ของสังคม
โดยส่วนรวมและคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพ ซึ่งในที่สุดก็ได้เห็นแล้วว่าไม่เป็นความจริงที่กล่าวอ้าง การ
เสนอทางออกในการแก้ปัญหาจริยธรรมในการประกอบธุรกิจก็คือการใช้พุทธจริยศาสตร์เป็นแนวทาง
ซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ จากการประกอบธุรกิจตามแนวพุทธจริยศาสตร์ทําให้นักธุรกิจ

                                                 
๒ที. ดับบลิว. ริส เดวิดส์, พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป, แปลและเรียบเรียงโดย สมัย สิงหศิริ, 

(กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หน้า ๙๘-๙๙. 
๓รังษี สุทนต์, “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔, หน้า ๘๒, 

๔ปุ้ย แสงฉาย, พระไตรปิฎกมหาวิถารนัย ๕,๐๐๐ กัณฑ์, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
ชาดก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส.ธรรมภักดี, ๒๕๐๓), หน้า ๒๔๖. 



๖๙ 
 

สามารถรักษาประสิทธิภาพ ในการผลิตได้โดยไม่ละเมิดจริยธรรม๕ แต่เน่ืองจากหลักธรรมทางพระ 
พุทธศาสนามีจํานวนมาก จึงต้องเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการตอบ
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยน้ี 

ผู้วิจัยได้นําแนวคิด ระบบการบริหารธุรกิจสมัยใหม่และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
ตะวันตกตะวันออก และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง นํามาวิเคราะห์ คัดเลือกจัดกลุ่มประเภทท่ีมีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงมากที่สุดกับหลักพุทธธรรม โดยคัดเลือกหลักธรรมที่มีความครอบคลุมในการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามประเด็นของหลักการบริหารธุรกิจที่ได้จากบทท่ี ๒ และผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และความแตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ ทําให้
ได้หลักธรรมท่ีเหมาะสมที่สุดในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในงานวิจัยน้ี สรุปหลัก
พุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งเป็น ๒ หมวดธรรม คือ 
หลักธรรม จักร ๔ และ หลักธรรมปาปณิกธรรม  

ทั้งน้ี ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทั้ง ๒ หมวด และรวบรวมผลงานท่ีเก่ียวข้อง ใน
หลักการจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เก่ียวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา และนําหลักธรรม
ดังกล่าวมาบูรณาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ในบทที่ ๔ ต่อไป 

 

๓.๒ แนวคิดการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนัยทางพระพุทธศาสนา 
ในสมัยพุทธกาลผู้ที่อยู่ในวรรณแพศย์หรือไวศยะเป็นผู้ทําการค้าได้ดีที่สุด ดังน้ันการค้าจึงเป็น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมาช้านาน ในอดีตมีหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงการดําเนินธุรกิจที่
เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ดังตัวอย่าง “...มหาสุวรรณเป็นเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี มีบุตรชาย ๒ คน ช่ือ
มหาปาละและจุลปาละ เมื่อบุตรทั้งสองโตข้ึนบิดามารดาก็จัดการแต่งงานให้ คร้ันต่อมาบิดามารดาถึง
แก่กรรม พวกญาติวงศ์ได้มอบสมบัติทั้งหมดแก่บุตรเศรษฐีทั้งสอง เพ่ือดําเนินธุรกิจแทนบิดาเร่ือยมา
...”๖ กลุ่มอาชีพของพวกไวศยะได้แก่ พวกพ่อค้าซึ่งรวมถึงชาวนา ชาวสวนและพวกมีอาชีพเป็นช่าง
ต่าง ๆ เช่น ช่างทอ ช่างทอง ช่างจักสาน ช่างป้ันหม้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคของตน
ขึ้นมาแล้ว ก็จะนําไปค้าขายด้วยตนเองจึงรวมอยู่ในพวกพ่อค้า อาชีพของพวกเขาเป็นอาชีพอิสระ ไม่
ต้องพ่ึงพาอาศัยใครมากนัก นอกจากจะจ้างพวกศูทรมาเป็นลูกจ้างช่วยทํางาน จนพ่อค้าบางท่านมี
ฐานะร่ํารวยเป็นเศรษฐีทรัพย์มาก ฐานะทางสังคมก็เลื่อนสูงขึ้นจนเกือบจะทัดเทียมกับพวกพราหมณ์ 
เมื่อพ่อค้ามีฐานะเป็นเศรษฐีจึงมีการรวมกลุ่มและมีหลายกลุ่มด้วยกัน หัวหน้าของกลุ่มอาชีพเรียกว่า 

                                                 
๕สุภาวดี นัมคณิสรณ์, “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๙, หน้า ๒๗. 
๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๔. 



๗๐ 
 

ประมุขเชฏฐกะหรือเศรษฐี๗ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่า การดําเนินธุรกิจมีมาแต่เมื่อ
ครั้งพุทธกาล การใช้หลักการทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจย่อมส่งผลให้
ครอบครัวของตนมีเศรษฐกิจที่ดีมีความมั่นคง เมื่อภายในครอบครัวมีเศรษฐกิจการเงินที่ดีเป็นจุด 
เริ่มต้นของครอบครัวที่จะต้องรู้จักสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนในเรื่อง
ของทรัพย์ที่นักธุรกิจหามาได้ ดังที่ปรากฏใน อาทิยสูตร ว่า ทรัพย์ที่หามาได้จากการประกอบอาชีพ
สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร ต้องนํามาเลี้ยงตน บิดามารดา บุตรภรรยาและเลี้ยงคนในปกครอง๘ 

อีกตัวอย่าง ของนักธุรกิจผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีนามว่า จิตตะ เป็นผู้มีมิตรสหายมากมาย
เพราะการประพฤติตนตามหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานการดําเนินชีวิตของ
คฤหัสถ์ และตามวินัยของผู้ครองเรือนตามคําสอนของพระพุทธเจ้า  

ครั้งหน่ึง ด้วยเหตุที่ต้องทําการค้าขายได้มีการติดต่อกับนักธุรกิจทั้งในที่ใกล้และที่ไกลถ้าบาง
แห่งที่ไกลออกไปการเดินทางไม่สะดวก ก็จะใช้วิธีการเขียนจดหมายโต้ตอบกันและขณะเดียวกันถือ
โอกาสสอดแทรกหลักธรรมคําสอนให้กับผู้น้ันได้อ่าน บางคร้ังการโต้ตอบกันถึงกับได้ดวงตาเห็นธรรม 
เช่น อิสิทัตตะเป็นบุตรของหัวหน้ากองเกวียนในวัฑฒคาม แคว้นอวันตี เป็นมิตรสหายทําการค้าด้วย 
กันโดยไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน แต่ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยการเขียนจดหมายโต้ตอบกัน โดยได้สอด 
แทรกหลักธรรมและเขียนพรรณาถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมและคุณพระสงฆ์ จนทําให้
อิสิทัตตะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้มาบวชที่สํานักของพระมหากัจจายนเถระได้ปฏิบัติธรรมจน
บรรลุพระอรหันตผล๙ 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักธุรกิจสมัยพุทธกาลเป็นผู้ได้กระทําในเรื่อง
ความเป็นมิตรทั้ง ต่อครอบครัวและต่อผู้อ่ืน ดังที่ปรากฏจากข้อความท่ีกล่าวมาแล้วจัดเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลักษณะมิตรแท้๑๐ คือ เป็นมิตรสหายที่คบหากันร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยสัมมาทิฏฐิมีความ
เก้ือกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันตลอดถึงความเข้าใจในสถานภาพและ
บทบาทท่ีแสดงออก ยังเป็นที่พ่ึงพาอาศัยกันและกันได้๑๑ 

นิตรสารฉบับหน่ึง ได้สัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมคือ 
“ดร.บุญยง ว่องวานิช” ไว้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
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๗๑ 
 

ประกอบธุรกิจและการดําเนินชีวิต เป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปไม่ว่า
ด้านธุรกิจและสังคม๑๒ อาชีพพ่อค้าน้ัน เป็นอีกอาชีพหน่ึงที่กล่าวได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากใน
การ ส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง คําว่า พ่อค้า ทีปรากฏในสมัยพุทธกาลเมื่อกาล 
เวลาผ่านไป คําว่า พ่อค้า ได้เปลี่ยนมาเป็น นักธุรกิจ ตามศัพท์สมัยใหม่ อย่างไรก็ตามทั้งเศรษฐี 
คหบดีในสมัยพุทธกาลและปัจจุบัน ยังคงเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนา เสฐียร พันธรังษี ได้กล่าวในหนังสือ “พุทธสถานในชมพูทวีป” ว่าพ่อค้าที่ประกอบอาชีพพ่อค้า
ทําการค้าขาย เป็นผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ มีฝ่ายอุบาสกเป็นผู้ที่
บําเพ็ญบุญด้วยการให้ทานจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าคงจะไม่มีใครเกินเท่ากับ อนาถบิณฑิก
เศรษฐี๑๓ 

ระบบการบริหาร สมัยใหม่นอกเหนือจากความรวดเร็วในการตัดสินใจ และกลยุทธ์ในการ
ดําเนินงานที่ดีแล้วศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวบุคคลให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี เป็นเคร่ืองขัดเกลาจิตใจให้รู้
ผิดรู้ชอบ ดังน้ันศาสนาจึงเป็นส่วนสําคัญที่มีบทบาทในการบริหารธุรกิจ การนําหลักธรรมใน พระพุทธ 
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกันอย่างมากเป็นสิ่งที่ตระกูลว่องวานิช ได้
เน้นและให้ความสําคัญต่อการทําธุรกิจและสิ่งที่ทําให้เจริญก้าวหน้าคือ การส่งเสริมบุคลากรในองค์กร 
โดยทางบริษัทฯได้เปิดให้มีโอกาสมีการอบรมน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและประกอบสัมมาชีพ เป็นการสร้างศรัทธาให้กับผู้ร่วมงานและมิตรสหายให้มีความเข้าใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รู้ถึงหลักการดําเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง๑๔ 

 

๓.๓ หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พุทธธรรมกล่าวถึงหลักธรรมที่สําคัญในการประยุกต์สําหรับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมไว้หลายหลักธรรม เช่น อธิปไตย ๓ พรหมวิหาร ๔ ราชสังคหวัตถุ ๔ สัมปทา ๕ อนุตตริยะ 
๖ อริยทรัพย์ ๗ สัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น ซึ่งหลักพุทธธรรม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความสําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ ทั้งยังช่วยลดปญหาอันเกิดจากปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหน้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยซึ่งเกิดจากภายนอก หรือที่เกิดจากภายในก็ตาม เน่ืองจาก 
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ว่าหลักพุทธธรรมเป็นเสมือนพ้ืนฐานที่ช่วยรองรับและเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างสําคัญ ในการผลักดัน
สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประคับประคองธุรกิจให้ดําเนินต่อไปในเวทีการค้าได้อย่างเข้ม 
แข็ง ทั้งยังเป็นปัจจัยฝ่ายเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป หลักพุทธธรรมสามารถ
ใช้ในการประกอบธุรกิจเพ่ือเป็นการสร้างเสริมการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารธุรกิจด้วยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ดําเนินการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสบผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ผู้วิจัย 
จึงเสนอหลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สอดคล้อง
และเหมาะสม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พบในพระไตรปิฎกที่แสดง หลักธรรม จักร๔ และ
หลักปาปณิกธรรม 3 โดยมีประเด็นการศึกษาดังน้ี 

๓.๓.๑ หลักธรรม จักร ๔ 
จักร ๔ เป็นธรรมที่นําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้ทําความดีสวนกระแส

กิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างย่ังยืน 
ในจักกสูตรว่าด้วยจักร ๔ ความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการน้ี ที่เป็นเหตุให้

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เพียบพร้อมแล้วย่อมมีผล เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เพียบ 
พร้อมแล้ว ถึงความย่ิงใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายไม่นานเลย จักร ๔ ประการ เป็นไฉน 
คือ ปฏิรูปเทสวาสะ ความอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม สัปปุริสูปัสสยะ ความพ่ึงพิงสัตบุรุษ อัตตสัมมาปณิธิ 
ความต้ังตนไว้ชอบ ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีความดีอันได้ทําไว้ก่อน จักร ๔ น้ีแล ที่เป็นเหตุให้
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เพียบพร้อมแล้วย่อมมีผล เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เพียบ 
พร้อมแล้วถึงความย่ิงใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายไม่นานเลย.จากพระสูตรแสดงให้เห็นได้
ว่าจักร๔ มีเน้ือหาสาระที่เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ถึงแม้ว่าในหลักธรรมไม่ได้กล่าวถึงการนําไปใช้ในธุรกิจโดยตรง แต่ด้วยเหตุที่สาระสําคัญทั้ง๔ประการ
ในจักร ๔ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม อาทิประการที่ ๑ คือความอยู่ในถิ่น
ที่เหมาะสม หากมองในมุมการดําเนินธุรกิจก็คือการหาทําเลในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม ประการที่ 
๒ คือความพ่ึงพิงสัตบุรุษ คําว่าสัตบุรุษคือคนดี ซึ่งการทําธุรกิจต้องพึงพิงอาศัยคนดีที่เสมือน
กัลยาณมิตรที่เรียกเป็นภาษาธุรกิจว่าผู้ที่จะมาเป็นพันธมิตรในการทําธุรกิจต้องเป็นคนดี ดังน้ันการพึง
พิงคนดีย่อมมีความสําคัญกับการทําธุรกิจ ประการที่๓ คือความต้ังตนไว้ชอบ ในทางธุรกิจน้ันการ
ดําเนินการต้องสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมในการประกอบการธุรกิจและประการที่ ๔ คือ ความเป็นผู้มี
ความดีอันได้ทําไว้ก่อน ในการประกอบการทางธุรกิจต้องมีประสบการณ์เสมือนความดีอันได้ทําไว้
ก่อน ซึ่งหัวข้อธรรมทั้ง ๔ ย่อมสามารถนําไปใช้กับการประกอบการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ได้ ทั้งน้ีหลักธรรมจักร ๔ น้ีได้กล่าวถึงผลของการนําไปใช้แล้วย่อมทําให้ผู้ประกอบการพร้อมแล้วถึง
ความใหญ่ความไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายไม่นานเลย คํากล่าวน้ีถือเป็นเป้าหมายของการดําเนิน



๗๓ 
 

ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะต้องอยู่รอดและสามารถก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่
ใหญ่ขึ้น อันเป็นเหตุนําพาให้เกิดกําไรตามเป้าหมายของธุรกิจ ดังน้ันหลักธรรมจักร ๔ จึงถือว่าเป็น
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเนื้อหาสาระในพระสูตรดังน้ี 

“นรชนพึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะ พึงทําอารยชนให้เป็นมิตรถึงพร้อมด้วยความต้ังตนไว้ชอบมีความ
ดีอันได้ทําไว้ก่อน ข้าวเปลือก ทรัพย์ ยศ เกียรติ และความสุข ย่อมพรั่งพรูมาสู่นรชนผู้น้ัน”๑๕  

พึงทราบอธิบายในจักกสูตรที่ ๑ แห่งวรรคที่ ๔ ดังต่อไปน้ี บทว่า จกฺกานิ คือ สมบัติ. คําว่า 
ย่อมมีผล จตุจกฺกํ วตฺตติ ความว่า จักรคือสมบัติ ๔ ย่อมเกิดขึ้น คือดําเนินสืบต่อไปทีเดียว บริษัท ๔ 
ย่อมปรากฏพร้อมในถิ่นใด ความอยู่ในถิ่นอันสมควรเห็นปานน้ัน ช่ือว่าปฏิรูปเทสวาสะ ความพ่ึงพิง 
คือการคบหาสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ช่ือว่าสัปปุริสูปัสสยะ การต้ังตนไว้ชอบ คือ ถ้าเป็นคน
ประกอบด้วยความไม่มีสัทธาเป็นต้นมาก่อน การละความไม่มีสัทธาเหล่าน้ันเสียแล้ว ต้ังอยู่ในสัทธา
เป็นต้น ช่ือว่าอัตตสัมมาปณิธิ. ความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้ในกาลก่อน ช่ือว่า ปุพฺเพ กตปุญฺญตา. ข้อ
ปุพเพกตปุญญตาน้ีแหละถือเอาเป็นสําคัญในจักร ๔ น้ี. เพราะว่า กุศลกรรมอันคนใดทําด้วยจิตที่
สัมปยุตด้วยญาณอันใด จิตที่สัมปยุตด้วยญาณอันเป็นกุศลน้ันน่ันแหละ ย่อมนําคนนั้นเข้าไปอยู่ในถ่ิน
ที่เหมาะ ให้เขาคบหาสัตบุรุษ ก็บุคคลนั้นช่ือว่าต้ังตนไว้ชอบด้วยอาการอย่างน้ี. คําว่า มีความดีอันได้
ทําไว้ก่อน ปุญฺญกโต แปลว่า ได้ทําบุญไว้แล้ว. คําว่า ความสุข ย่อมพรั่งพรูมาสู่นรชนผู้น้ัน สุขญฺเจตํ 
อธิวตฺตติ ความว่า และความสุข ย่อมพรั่งพรู คือแผ่ลงมาสู่บุคคลน้ัน.๑๖  

จักร ๔ ที่มาในพระสูตรและอรรถกถา ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทสุตตร
สูตร ความว่า หลักธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ธรรม ๔ อย่างที่มี
อุปการะมาก คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศอันสมควร ๒) สัปปุริสสูปัสสยะ 
การคบสัตบุรุษ ๓) อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ ๔) ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ทําไว้ในก่อน 
ธรรม ๔ อย่างน้ีมีอุปการะมาก๑๗ 

ในอรรถกถาสุตตรสูตร ว่าด้วยธรรมหมวด๔ อันว่าจักรมี ๕ อย่าง คือ จักรคือไม้ ๑ จักรคือ
แก้ว ๑ จักรคือธรรม ๑ จักรคืออิริยาบถ ๑ จักรคือสมบัติ ๑ ในจักรเหล่าน้ัน จักรน้ี คือ เพ่ือนายช่าง
รถ ก็ล้อน้ีสําเร็จแล้วโดย ๖ เดือน หย่อน ๖ ราตรี ๑๘ จักรน้ีเป็นจักรทําด้วยไม้. จักรในคําว่า “กําหนด
เอาโดยยังจักรให้หมุนไป”๑๙ จักรน้ีเป็นจักรแก้ว. จักรในคําว่า “จักรอันเราให้เป็นไปแล้ว”๒๐ จักรน้ีเป็น 
                                                 

๑๕องฺ.จตุกฺก.๓๕/๓๑/๑๑๙. 
๑๖องฺ.จตุกฺก.อ.๓๕/๑๒๐. 
๑๗ที.ปา.๑๖/๔๐๐/๓๘๗. 
๑๘องฺ.ติก.๒๐/๔๕๔/๑๔๐. 
๑๙ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๙๑/๓๕๒  
๒๐ขุ.สุ.๒๕/๓๗๗/๔๔๔ . 



๗๔ 
 

จักรคือธรรม. จักรในคําว่า “สรีรยนต์มีจักร ๔ มีทวาร ๙๒๑ จักรน้ีเป็นจักรคืออิริยาบถ. จักรในพระ
พุทธพจน์ว่าน้ี “ภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ อย่างเหล่าน้ี เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบ
พร้อมแล้วได้จักร ที่จะหมุนนําไปสู่ความเจริญ ๔ ประการ จักร ๔ อย่างเป็นไฉน คือ๑) ปฏิรูปเทสวา
สะ ๒) สัปปุริสสูปัสสยะ ๓) อัตตสัมมาปณิธิ ๔) ปุพเพกตปุญญตา๒๒ จักรน้ีเป็นจักรคือสมบัติ. ในที่น้ี 
ประสงค์เอาจักรคือสมบัติน่ันเอง. 

คําว่า การอยู่ในประเทศอันสมควร(ปฏิรูปเทสวาโส) ความว่า บริษัท ๔ ย่อมปรากฏในท่ีใด 
การอยู่ในประเทศอันสมควรเห็นปานน้ัน ในที่น้ัน 

คําว่า การคบหาสัตบุรุษ(สัปฺปุริสูปนิสฺสโย) ความว่า การพ่ึง คือการเสพ การคบ ได้แก่การเข้า
ไปน่ังใกล้ สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 

คําว่า การต้ังตนไว้ชอบ(อัตฺตสมัมาปณิธิ) ความว่า ถ้าเมื่อก่อนเป็นผู้ประกอบด้วยความไม่มี
ศรัทธา เป็นต้น ในกาลก่อนแล้วละซึ่งโทษมีความเป็นไม่มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้น ดํารงอยู่ในคุณมี
ศรัทธาเป็นต้น 

คําว่า ความเป็นผู้มีกุศล (ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา) ความว่า ความเป็นผู้มีกุศลอันตนสั่งสมไว้แล้ว
ในกาลก่อน ในที่น้ีมีหลักสําคัญ ดังน้ี กุศลกรรมที่ทําด้วยญาณสัมปยุตจิตใด ญาณสัมปยุตจิตน้ันน่ัน
แหละอันเป็นกุศล ย่อนําคนน้ันไปในประเทศอันสมควร คือ ให้ได้คบสัตบุรุษ อน่ึง บุคคลน้ันน่ันแล ช่ือ
ว่าต้ังตนโดยชอบแล้ว 

อีกอย่างหน่ึง จักร การถึงพร้อม ๔ คือ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศอันสมควร ๒) 
สัปปุริสสูปัสสยะ การคบสัตบุรุษ ๓) อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ ๔) ปุพเพกตปุญญตา ความ
เป็นผู้ทําไว้ในก่อน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระดํารัสน้ีว่า “ภิกษุทั้งหลาย จักร ๔ ประการน้ี 
เป็นเคร่ืองดําเนินไปของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบดีแล้ว” พึงทราบว่า เป็นขณะ ด้วยอรรถ
ว่าเป็นโอกาส เพราะรวมจักร ๔ เหล่าน้ันเป็นอันเดียวกัน. ด้วยว่าจักร ๔ เหล่าน้ันเป็นโอกาสในการทํา
กุศลให้เกิดขึ้น.๒๓ 

สมบัติทั้งหลาย ย่อมอยู่ในเง้ือมมือของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธา เพราะให้เกิดจักร ๔ โดยง่าย คือ 
การคบหาสัตบุรุษ ๑ การฟังธรรมของสัตบุรุษ ๑ การกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ๑ สมดังที่ตรัสไว้ว่า “ผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหา เมื่อเข้าไปหา ย่อมเข้าไปน่ัง
ใกล้”๒๔ เป็นต้น. 

                                                 
๒๑ส.ส.๑๕/๗๔/๒๓. 
๒๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๑/๔๑. 
๒๓อภ.สง.อ.๗๕/๒๐๔. 
๒๔ม.ม.๑๓/๒๓๘/๒๓๓. 



๗๕ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายจักร๔ ซึ่ง สามารถนําไปใช้กับการดําเนิน
ธุรกิจได้ ด้วยเหตุที่กล่าวว่า จักร๔ แปลว่า ล้อรถ ล้อรถย่อมหมุนนําผู้ขับขี่รถไปสู่จุดหมาย ธรรมที่ได้
ช่ือว่าจักร เพราะเปรียบเสมือนล้อรถ นําบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ ซึ่งหมายความว่าหลักธรรมนี้ 
เป็นหลักธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ๔ ด้าน จักร๔ ธรรมนําชีวิตไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง จักร๔ ในทางพุทธศาสนามีความหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ พระ
ธรรมปิฎก ดังน้ี ล้อ, ล้อรถ, ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมายมี ๔ อย่าง คือ 

๑.  ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม 
๒.  สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ 
๓.  อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว้ชอบ, ต้ังจิตคิดมุ่งหมายนําตนไปถูกทาง  
๔.  ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดี

เตรียมพร้อมไว้แต่ต้น๒๕ 
หลักการในเร่ืองของจักร ๔ น้ี นับได้ว่า เป็นการให้คําแนะนํา หรือสอนหลักการหรือวิธีการใน

การดํารงชีวิต ให้กับบุคคลทั้งหลายในทุกระดับช้ันได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะมีบทบาท 
ความรู้ อย่างไร ควรที่จะแสวงหาถ่ินที่จะทําให้บุคคลน้ัน ๆ มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตต้ังแต่ระดับ
ปุถุชน ไปจนถึง ระดับอริยะบุคคลเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่า หลักการ จักร ๔ น้ี ในทางพุทธศาสนา จะเป็น
การให้คําแนะนํา หรือสอนให้สําหรับบุคคลที่พึงต้องการท่ีจะแสวงหาความพ้นทุกข์ หรือหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งปวงแต่ในทางที่เป็นความจริงแล้ว หลักการ จักร ๔ น้ี ย่อมสามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ 
ใช้ได้กับบุคคลทุกแขนงอาชีพ ทุกแขนงความรู้ จะว่าเป็นหลักในการค้าขาย หรือจะว่าเป็นหลักการ
แสวงหาที่ทํางาน หรือจะว่าเป็นหลักการแสวงหาอาชีพ อีกทั้งหลักจักร ๔ น้ี จะเปรียบไปคล้ายการหา
ทําเลท่ีอยู่อาศัย หรือแหล่งทํามาหากิน ในระดับบุคคลทั่วไปก็ยังได้เพราะเป็นหลักการที่กว้างขวาง 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ หรือนําไปใช้ได้โดยตรง กับทุกบุคคล เพราะ ไม่ว่าบุคคลน้ัน ๆ จะอยู่ใน
อาชีพ หรือบทบาท หน้าที่ใด ล้วนต้องใช้หลัก “จักร ๔” น้ีหรือยึดถือไว้เป็นบรรทัดฐาน นําไปเป็น
แม่แบบในการปฏิบัติ ก็ย่อมสามารถนําตน ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ต้ังแต่ ระดับปุถุชน ไป
จนถึง ระดับอริยะบุคคล ซึ่งในที่น้ีขอนํามารายละเอียดของหลักธรรมจักร ๔ ที่ปรากฏในพระสูตรและ
อรรถกถา ดังน้ี 

ธรรม ๔ ข้อน้ี เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า พหุการธรรม คือธรรมมีอุปการะมาก (Virtues of great 
assistance) เป็นเคร่ืองช่วยให้สามารถสร้างความดีอ่ืน ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญ 
ก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์ 

                                                 
๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (บริษัท

เอส. อาร์.พริ้งต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐. 
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ดุจล้อนํารถไป
ะ คือ คบกับสั
ญตา คือ ควา
งแผนภูมิต่อไป

จรญิรุ่งเรืองดุจ

วามเจริญรุ่งเรื
อเป็นหลักพุท

ธศาสนา ได้ค
ล ตลอดจนกา
ได้เคยทําไว้เป็

 จักร ๔ นั้นเป็
ทาง และบุคค
รุ่งเรืองก้าวหน้
รม 

ปสู่ที่หมาย ได้แ
ัตบุรุษ อัตตสั

ามเป็นผู้ได้ทํา
ปนี้ 

จล้อนํารถไป

รือง จําแนกเป็
ทธธรรมท่ีเหม

คบหาสัตบุรุษ
ารประพฤติป
ป็นปัจจัยที่เกื้
นการบริหารใ

คลใดได้ปฏิบัติ
น้าในยศ ช่ือเสี

๗๖ 

แก่ ปฏิรูป
ัมมาปณิธิ 
ความดีไว้

สู่ที่หมาย 

ป็น อยู่ใน
มาะสมกับ

และได้ฟัง
ฏิบัติ เพ่ือ
กื้อหนุนให้
ให้มีความ
ติตามหลัก 
สียง ความ
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 ๑. ด้านปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นที่ดี การเลือกสถานที่ต้ังอันเหมาะสม อาศัยอยู่ในถิ่นที่
เหมาะกับสภาพจิตใจ สภาพอาชีพ อันจักทําให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่ถึงกับ
อัตคัด ขัดสน แม้เป็นการค้าขาย ก็ย่อมต้องเลือกค้าขายในถิ่นที่เหมาะสม กับการที่ค้าขายสินค้าน้ัน ๆ 
หรือจะเลือกอาชีพ ก็ย่อมต้องเลือกอาชีพที่ตัวเองชอบถนัด หรือเป็นอาชีพที่สุจริตสามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเอง พอสมควร อย่างน้ีเป็นต้น และในการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้ว ก็ย่อมต้อง สมาคม 
ปฏิสัมพันธ์ เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง  

ความหมายของคําว่า ปฏิรูปเทสวาสะ แปลว่า การอยู่ในประเทศอันสมควร หมายถึง การอยู่
ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีต้องกระทํา เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิบัติธรรม 
การบําเพ็ญสมณธรรม เป็นต้น ผู้ต้องการศึกษาวิชาการสาขาใด ควรอยู่ในท้องถิ่นที่มีความพร้อมทุก ๆ 
ด้าน เช่น ครู อาจารย์ ตําราเรียน การคมนาคมสะดวก และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จะอํานวยให้การเรียนมี
ประสิทธิภาพ ผู้ต้องการประกอบอาชีพเพาะปลูก ควรอยู่ในท้องถ่ินที่มีพ้ืนดินดี มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชน้ัน ๆ  

ผู้ต้องการประกอบอาชีพค้าขาย ควรอยู่ในท้องถิ่นที่มีประชากรหนาแน่น มีสาธารณูปโภค
และเส้นทางคมนาคมสะดวก ผู้ต้องการปฏิบัติธรรม ควรอยู่ในท้องถิ่นที่มีพระสงฆ์ผู้รู้ธรรมและ
เคร่งครัดในพระวินัย มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมกันมาก ส่วนภิกษุผู้ต้องการบําเพ็ญสมณธรรม คือเจริญ
ภาวนา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปในที่อันเหมาะสม คือ ป่า โคนไม้ กระท่อมร้าง เป็นต้น ที่ กล่าว
ข้างต้น หมายถึง ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ แต่ความหมายโดยตรงของจักรข้อที่ ๑ ได้แก่ 
การอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้ดี คือ ท้องถิ่นที่มีคนดีผู้รู้๒๖ กล่าวคือ การอยู่
ในท้องถิ่นที่สามารถศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได้ดี คือ ท้องถิ่นที่มีคนดีผู้รู้ธรรม ดังน้ันด้านปฏิรูปเท
สวาสะ หมายถึง การอยู่ในประเทศอันเหมาะสม 

ลักษณะของปฏิรูปเทส ในปรมัตถ์โชติกา๒๗ และในมังคลัตถทีปนี อรรถกถาจารย์ ได้แสดง
ลักษณะของประเทศท่ีสมควรไว้เป็น ๓ นัย ดังน้ี  

นัยที่ ๑ ถิ่นที่มีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา สัญจรไปมามีการบําเพ็ญดําเนิน
ไปอยู่ และมีนวังคสัตถุศาสนา คือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ การที่ได้อยู่ในถ่ินเหมาะสมน้ีถือ
เป็นมงคล เพราะถิ่นที่อยู่อํานวยให้ผู้อยู่ได้บําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ๒๘ คือ 

 ๑. บําเพ็ญทานการให้ปันสิ่งของแก่ผู้ควรให้ปัน สําเร็จเป็นบุญ เรียกทานมัย 

                                                 
๒๖ที่มา http://www.dhammajak.net/ ธรรมะธรรมโม, วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘. 
๒๗ขุ.ขุ.อ. ๓๙/๑๗๖-๑๗๘  
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘๙. 
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๒. บําเพ็ญศีลรักษากายวาจา ให้ไม่ละเมิดข้อห้าม และทําตามข้ออนุญาต สําเร็จเป็นบุญ 
เรียกสีลมัย  

๓. รวมใจเข้าสู่ห้องสงบและหย่ังรู้เหตุผลของสิ่งทั้งปวง ชัดแจ้ง สําเร็จเป็นบุญ เรียก
ภาวนามัย 

๔.  ประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือผู้เจริญโดยชาติ วัย และคุณ สําเร็จเป็นบุญ เรียกอปจายน
มัย 

๕.  ต้ังใจช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบของกันและกัน สําเร็จเป็นบุญ เรียกเวยยาวัจจมัย 
๖.  ต้ังใจส่งส่วนบุญที่ตนบําเพ็ญแล้วให้ผู้อ่ืน สําเร็จเป็นบุญ เรียกปัตติทานมัย 
๗.  พลอยยินดีในส่วนบุญที่ผู้อ่ืนบําเพ็ญแล้ว สําเร็จเป็นบุญ เรียกปัตตานุโมทนามัย 
๘.  ต้ังใจฟังและจดจําคําสั่งสอนของบัณฑิตแล้วถือปฏิบัติ สําเร็จเป็นบุญ เรียกธรรมสวนมัย 
๙. ต้ังใจช้ีแจงคําสั่งสอนของบัณฑิตแก่คนอ่ืน สําเร็จเป็นบุญ เรียกธรรมเทสนามัย 
๑๐. ควบคุมความเห็นให้เข้าตรงเป้าหมาย สําเร็จเป็นบุญ เรียกทิฏฐุชุกรรม 
ถิ่นที่เหมาะสมเช่นน้ี ย่อมเป็นถิ่นอํานวยให้ผู้อยู่ได้บําเพ็ญกุศลเหล่าน้ีให้ดีย่ิงขึ้นตามสติกําลัง

ของตน ดังน้ัน ท่านจึงเรียกการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมว่าเป็นมงคล 
ทิฏฐุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะต้อง

ประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออ่ืนทุกข้อ เพ่ือให้งานบุญข้อน้ัน ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามความหมายและความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง 

การทําบุญ ๑๐ ประการน้ี สามารถสรุปเป็นข้อความคล้องจองกันว่า 
๑. แบ่งปันกันกิน  ๒. รักษาศีล คือ กาย วาจา 
๓. เจริญสมาธิภาวนา  ๔.  กาย-วาจา-ใจอ่อนน้อม 
๕. ยอมตนรับใช้  ๖.  แบ่งให้ความดี 
๗. มีใจอนุโมทนา  ๘.  ใฝ่หาฟังธรรม 
๙. แสดงธรรม  ๑๐. ทําความเห็นให้ถูกต้อง 
ถิ่นที่เหมาะสมตามนัยน้ี ย่อมเป็นถ่ินอํานวยให้ผู้ได้บําเพ็ญกุศลกิจเหล่าน้ีให้ดีย่ิงขึ้นตามกําลัง

สติกําลังของตน๒๙ กล่าวคือ นัยน้ีหมายความว่า หากเราไม่อยู่ ใกล้พุทธบริษัท๔ เราก็ไม่มีโอกาสได้ทํา
ความดี หรือไม่ได้รับความดีจากบริษัท๔ อันเป็นพุทธศาสนิกชนต้องบําเพ็ญการกุศล จึงต้องอยู่ใกล้ผู้ที่
เป็นคนดี 

                                                 
๒๙สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๗๔-๗๕ 
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นัยที่ ๒ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ สถานที่เสด็จลง
มาจากเทวโลก และสถานที่พระองค์ประทับอยู่ มีเมืองสาวัตถีและเมืองราชคฤห์เป็นตัวอย่าง จัดเป็น
ถิ่นที่เหมาะสม ท่านเรียกการอยู่ในถ่ินที่เหมาะสมนี้ว่าเป็นมงคล เพราะเป็นถิ่นที่อํานวยให้ผู้อยู่ได้
บําเพ็ญอนุตตริยกิจ ๖ประการคือ  

๑. ให้ผู้อยู่ได้เห็นพระพุทธเจ้า เห็นสาวกของพระองค์หรือเห็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และ
หย่ังเห็นคุณของผู้ทรงคุณ เรียก ทัสสนานุตตริยะ คือ การเห็นช้ันเย่ียม 

๒. ให้ผู้อยู่ได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้า และของสาวกของพระองค์ หรือได้ฟังคําสอนของ
นักปราชญ์ราชบัณฑิตอ่ืนอีก เรียก สวนานุตตริยะ คือ การฟังช้ันเย่ียม 

๓. ให้ผู้อยู่ได้ศรัทธาเช่ือในคุณของพระรัตนตรัย และเช่ือกรรมเช่ือผลของกรรม เช่ือว่าสัตว์
บุคคลมีกรรมทั้งดีและช่ัวที่ตนทํา แล้วต้องเป็นของตน เรียก ลาภานุตตริยะ คือการได้ช้ันเย่ียม 

๔. ให้ผู้อยู่ได้ศึกษาในศีลสมาธิปัญญา แล้วน้อมเข้ามาถือปฏิบัติ อบรมกายวาจาใจให้เป็นศีล
ฝึกฝนใจให้เป็นสมาธิควบคุมความเห็นให้สอดส่องด้วยปัญญา เรียกสิกขานุตตริยะ คือการ ศึกษาช้ัน
เย่ียม 

๕. ให้ผู้อยู่ได้ปรนนิบัติพระรัตนตรัย หรือผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ และผู้ทรงศีลทรงธรรม
อ่ืนอีก เรียกปาริจริยานุตตริยะ คือการปรนนิบัติช้ันเย่ียม 

๖. ให้ผู้อยู่ได้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และคุณของผู้ทรงคุณอ่ืนอีกเป็นอารมณ์ เรียกอนุสส
ตานุตตริยะ คือการระลึกช้ันเย่ียม 

 ถิ่นที่เหมาะสมเช่นน้ี ย่อมเป็นถิ่นอํานวยให้ผู้อยู่ได้เห็นพระผู้บริสุทธ์ิ ได้ฟังโอวาทของท่าน 
หรือของนักปราชญ์ราชบัณฑิตอ่ืนอีก ได้ศรัทธาปสาทะ ได้ศึกษาไตรสิกขา ได้ปรนนิบัติท่าน และได้
ระลึกถึงคุณของท่าน ซึ่งแต่ละอย่าง เป็นสื่อนําให้ละโทษ และบําเพ็ญคุณความดีอย่างน้ี ดังน้ัน ท่านจึง
เรียกการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมน้ีว่าเป็นมงคล๓๐ 

 นัยที่ ๓ มัชฌิมประเทศ ซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาสาวก
พุทธอุปัฏฐาน พระพุทธมารดา พระพุทธบิดาและพระเจ้าจักรพรรดิ จัดเป็นถ่ินที่เหมาะสม มวลชนอยู่
ในถิ่นเช่นน้ีมีโอกาสได้รับโอวาทของพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อต้ังอยู่ในศีล ๕ ก็มี
สวรรค์เป็นเบ้ืองหน้า ถ้าผู้ได้รับโอวาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวก ก็มีสวรรค์และนิพพานเป็นเบ้ือง
หน้า เพราะเป็นเหตุให้ผู้อยู่ได้สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ๓๑ 

ฉะน้ัน การทําที่อยู่ให้เป็นปฏิรูปเทศน้ัน ก็ยึดหลักความเจริญ ๓ประการ คือทรัพย์เจริญ ชีวิต
เจริญ และคุณความดีเจริญ กล่าวคือ ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการ

                                                 
๓๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๕-๗๖. 
๓๑เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๗๖. 



๘๐ 
 

แสวงหาทรัพย์ สิ่งใดจะทําความพินาศล่มจมแก่ทรัพย์สินให้กําจัดเสีย สถานที่ควรสะอาด ปลอดโปร่ง 
อาหารพอเพียงทําให้ผู้อาศัยมีสุขภาพกายใจแข็งแรงและมีความเจริญด้านจิตใจ๓๒ ซึ่งภูมิลําเนาที่ที่
เหมาะสมยังไม่เพียงพอ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วถึงลักษณะของปฏิรูปเทส ก็เพ่ือปรับปรุงตนให้คู่ควรแก่
ถิ่นที่เหมาะสม ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภทคือ  

 ๑) ถิ่นที่เหมาะสมภายนอก หมายเอาถิ่นที่มวลชนต้ังภูมิลําเนาเป็นที่อาศัย เมื่อผู้อยู่ในถิ่นน้ัน
ไม่น่ิงนอนใจ เร่งรัดพัฒนาชีวิตให้มีหลักฐานมั่นคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและคุณความดี ก็จะเป็นสิ่ง
คู่ควรแก่ถิ่นที่อยู่อาศย ถ้าผู้อยู่ชะล่าใจมัวแต่กระหย่ิมว่า ตนได้อยู่ในถ่ินที่เหมาะสมแล้ว ไม่เร่งพัฒนา
ชีวิตให้เกิดคุณประโยชน์อะไรเลย ดีแต่กิน ๆ นอน ๆ เที่ยว ๆ เตร่ ๆ มิหนําซ้ําประพฤติเลวทราม 
แทนที่จะเป็นมงคล ก็เกิดอัปมงคลแก่ตัวเอง ถิ่นที่เหมาะสมจะช่วยผู้ชะล่าใจหาได้ไม่ เพราะถ่ินจะช่ือ
ว่าดี อยู่ที่คนในถิ่นเป็นคนดี ถ้าคนในถิ่นเป็นคนเลวแล้ว ถิ่นน้ันก็จะดีไม่ได้ กฎธรรมดามีว่า พ้ืนดินจะดี
ขึ้นอยู่ที่ต้องฟ้ืน ต้องไถ ต้องหว่าน ต้องปลูกพืชพันธ์ุต่าง ๆ แม้ตัวบุคคลก็เช่นกัน ต้องฝึกฝนอบรมให้
เกิดความม่ังคั่งด้วยทรัพย์สินและคุณความดี มิใช่ว่าได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นคนมั่งคั่ง
สมบูรณ์ขึ้นทีเดียว เพราะคนจะดีอยู่ที่ประพฤติคุณความดี และดีจริงดีย่ิงกว่าถ้อยคําสรรเสริญกันว่าดี 
แม้คนจะช่ัวก็อยู่ที่ประพฤติช่ัว และช่ัวจริงช่ัวย่ิงกว่าถ้อยคําติกันว่าช่ัวเสียอีก แม้คนที่ดีมีภูมิธรรมสูง 
ถึงจะอาศัยบ้านเล็ก ๆ อยู่ก็เป็นมงคล เพราะบ้านหลังเล็กได้สมญาว่าบ้านผู้ดี ชวนให้ผู้คนที่ผ่านไปอุ่น
ใจ ดีกว่าคนช่ัวใจตํ่าประพฤติแต่สิ่งอัปมงคล ซึ่งอยู่ในบ้านใหญ่โตรโหฐาน ผู้คนผ่านไปมาต่างก็ช้ีบอก
กันว่าบ้านคนช่ัว อันคนดีน้ันแม้ถูกธรณีกลบแล้ว แต่ก็ไม่อาจคลุมช่ือของคนดีไว้ได้ต้องแยกช่องให้ช่ือ
เขากลับตลบขึ้นมา ส่งกลิ่นหอมหวนชวนชมอยู่ทุกเมื่อ 

๒) ถิ่นที่เหมาะสมภายใน หมายเอาอัตภาพมนุษย์ที่สมประกอบ มีอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วน 
อัตภาพมนุษย์ที่สมประกอบน้ีเองช่ือว่าถิ่นที่เหมาะสมภายในและจัดเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วในตัว คนผู้ได้
อัตภาพมนุษย์สมประกอบแล้ว เร่งสร้างตนให้เป็นคนดีมีหลักฐาน ดังปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันน้ี คือ 
เป็นคฤหบดีก็มี เป็นเศรษฐีก็มี เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็มี แม้จะเป็นเทวดาอินทร์พรหมเสวยทิพย
สมบัติหรือจะเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ เสวยโลกุตตรสมบัติ ก็
ล้วนแต่อาศัยอัตภาพมนุษย์น้ีทั้งสิ้น ดูคนเลวเมื่อได้อัตภาพมนุษย์สมประกอบแล้วแม้คุณความดีช้ัน 
โลกียะและโลกุตตระ ก็คู่ควรแกอัตภาพมนุษย์ทุกประการ แต่เขาไม่สํานึกในคุณความดีใด ๆ ดังคํา
โบราณว่า “จําพวกเน้ือปองหญ้ากับนํ้า มิปองทอง จําพวกลิงปองผลไม้ มิปองแก้ว จําพวกหมูปองของ
สกปรก มิปองของหอม แม้คนเลวก็ปองแต่บาปหยาบช้า มิปองคุณความดีเลย” คนดีเขาสร้างโบสถ์บ้าง 
สร้างโรงงานบ้าง สร้างคลังสินค้าบ้าง แต่คนเลวมุ่งอาศัยอัตภาพที่เป็นมงคล ประพฤตความช่ัวตัว
อัปมงคลแก่ตน ช่ือว่าสร้างคุกสร้างตะรางเพ่ือตัวเอง ไม่สํานึกเลยว่า การทําดีรู้กันไม่พ้นประตู ส่วนการ

                                                 
๓๒พ.อ.ป่ิน มุทุกันต์, มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บมจ.สร้างสรรค์บุ๊คส์), หน้า ๑๒๒. 



๘๑ 
 

ทําเร่ืองอ้ือฉาวไปได้ไกลเหมือนสีขาวเป้ือนสีขาวไม่มีใครใส่ใจ ถ้าสีดําเป้ือนสีขาวแม้นิดเดียวก็เห็นกัน
ทั่วไป ช่ือว่าประทุษร้ายตัวเอง หรืทําบาปหนาแก่ตนด้วยเจตนา ย่ิงการทําประทาร้ายน้ัน มีผลสืบเน่ือง
ไปถึงลูกหลานด้วย แล้วบาปน้ันก็ย่ิงอุกฤษฏ์เสมอด้วยอนันตริยกรรม 

   ดีช่ัวสองสิ่งน้ี ฤทธา มากแล 
   เป็นประดุจดวงตรา ประทับไว้ 
   แม้นเราจะล่วงลา ละชีพ แล้วนา 
   ดีช่ัวน่ีแหละไซร้ มอบไว้เป็นตรา 
 
สรุปได้ว่า เราทุกคนชอบมงคล และทุกคนเกลียดอัปมงคล เมื่อได้อยู่ในถ่ินเหมาะสมทั้ง

ภายในและภายนอกแล้ว จึงควรประพฤติคุณธรรม คือ ทําดีพูดดีคิดดี ให้คู่ควรแก่ถิ่นที่เหมาะสม อย่า
ประพฤติบาปกรรม คือ ทําช่ัวพูดช่ัวคิดช่ัว อันจะก่อให้เกิดอัปมงคลข้ึนแก่ตน จะเห็นได้ว่าลักษณะของ
ปฏิรูปเทส มีความหมายว่าผู้ใดได้อยู่ในปฏิรูปเทศ ผู้น้ันย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งในด้านทาง
โลกและทางธรรม จึงกล่าวได้ว่าลักษณะของปฏิรูปเทสมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบการทางธุรกิจ อันได้แก่ทําเลหรือสถานที่ต้ังในการประกอบการ ที่จะทําให้ชีวิตและธุรกิจ
ก้าวหน้า๓๓ 

 การเลือกถ่ินท่ีอยู่เพื่อความเหมาะสม  
 การเลือกถิ่นที่อยู่เพ่ือความเหมาะสมต้องคํานึงถึงลักษณะ ๕ ประการคือ  
 ๑) ถิ่นที่เป็นศูนย์กลาง หมายถึงเป็นที่รวมระเบียบแบบแผน ลัทธิประเพณี ศีลธรรม  
วัฒนธรรม และเป็นที่รวมของประชาชนในถ่ินและต่างถิ่นจากทิศทั้ง ๔ เมื่อคนหมู่มากมา

รวมกันย่อมจะเกิดพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น แย่งอาหารการกิน แย่งถิ่นที่อยู่ แย่งคู่สวาท และแย่งอํานาจ
วาสนากัน มีประสบการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดี คนฉลาดสามารถปรับตนให้เป็นคนดีทําแต่ดี มี
ชีวิตอยู่ดีกินดีได้ แต่คนโง่มักลืมตัวกลายเป็นคนช่ัวมักทําแต่ช่ัว ต้องมีชีวิต อยู่ช่ัวกินช่ัว ดังน้ันเจ้าถิ่นจึง
ควรเร่งรัดพัฒนา ให้มีหลักฐานจรรยาระเบียบวินัย เมื่อคนในครอบครัวแต่ละครอบครัว มีจรรยาและ
ระเบียบวินัยแล้ว จะช่วยให้ส่วนใหญ่คือประเทศชาติเจริญก้าวหน้า เพราะว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้า
เป็นอารยประเทศ อยู่ที่พลเมืองในประเทศแต่ละคนเป็นอารยชน แม้ความเป็นอารยชนก็อยู่ที่ความมี
จรรยาและระเบียบวินัย ส่วนประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือล้าหลังก็เพราะพลเมืองเป็นคนล้าหลัง หรือยํ่า
เท้ายังไม่ก้าวเดิน คงยังอยู่ในสภาพอนารยะ แม้ความเป็นอนารยะก็อยู่ที่ความไม่มีจรรยาและระเบียบ
วินัยน่ันเอง  

                                                 
 ๓๓สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), อ้างแล้ว, หน้า 

๗๗-๗๙.  



๘๒ 
 

 ๒) ถิ่นที่มีการอาชีพสะดวก หมายถึง ถิ่นที่ทําเล ทํามาหากิน เลี้ยงชีพได้ง่าย ช่วยให้ผู้อยู่ คิด
ต้ังเน้ือต้ังตัวได้เอง ไม่มุ่งต่อการค้ําจุนของคนอ่ืนถ่านเดียว มุ่งแต่จะกินอาหารภายในเหง่ือไคลแห่งหน้า
ตนเอง เร่งรัดก่อร่างสร้างตัวให้เป็นหลักแหล่ง มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง มีที่ดินเป็นของตนเอง สร้าง
การอาชีพที่เป็นหลักทรัพย์ เช่น มีเรือกสวนไร่นามั่นคง ประกอบการงานของตนตามลําพงตน ให้เป็น
ช้ินเป็นอัน เป็นล่ําเป็นสัน เพ่ือยังโภคทรัพย์ให้เกิดแก่ตนและประเทศชาติ ทําให้ตนและครอบครัวได้
อยู่ดีกินดี มีหน้ามีตาเป็นเกียรติยศ เมื่อผู้อยู่แต่ละคนพ่ึงตนเองสร้างหลักฐานได้แล้ว แม้จะพ่ึงผู้อ่ืนบ้าง 
ก็มีคุณความดีพอพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนได้ และอํานวยให้เขาเป็นที่พ่ึงของตนได้ด้วย ทั้งน้ีก็เท่ากับตน
พ่ึงตนเอง คือพ่ึงคุณความดีของตนซึ่งช่วยให้เขาพลอยยินดีให้ตนพ่ึงเขา และเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็
ช่วยครอบครัว ช่วยคณะญาติ ช่วยเพ่ือนร่วมบ้าน และช่วยชาติได้ในคราวที่ชาติต้องการ 

 ๓) ถิ่นที่มีการศึกษาสะดวก หมายถึง ถิ่นที่มีระบบการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ศึกษาได้ง่าย 
เช่น จํานวน ๕๐ ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน มีโรงเรียนช้ันประถม ๑ แห่ง จํานวน ๕๐๐ ครัวเรือนในทุก
ตําบลมีโรงเรียนช้ันมัธยม ๒ แห่ง จํานวน ๒,๕๐๐ ครัวเรือนในทุกจังหวัดมีวิทยาลัย ๑ แห่ง และในทุก
ภาคของรัฐมีมหาวิทยาลัย ๑ แห่ง ผู้ใคร่ศึกษาเมื่อเรียนจบช้ันประถมมัธยมแล้ว จะเลือกเรียนวิชา
แขนงใด ๆ ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ได้ตามใจสมัคร หรือจะเรียนวิชาชีพพิเศษอ่ืนใดก็ได้ง่าย ที่
จริงการศึกษาเป็นเครื่องส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ทําให้คนฉลาดรู้จักคิดหา
เหตุผล ทําให้เข้าใจซาบซึ้งในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอยู่รอบ ๆ ตัว และช่วยให้สามารถประกอบสรรพกิจได้ดี ซึ่ง
จะบันดาลให้เกิดผลแก่ตนและชาติ เร่งเร้าให้ผู้ศึกษาคิดชอบทําชอบ เห็นใจหรือรู้ใจคนอ่ืนในทางชอบ 
ช่วยตัวเอง ช่วยผู้อ่ืน และเข้าร่วมมือกันกับผู้อ่ืนในทางชอบ ทําให้สถานะของตนและชาติมีสภาพดีขึ้น  

๔) ถิ่นที่มีศาสนาประกาศสัจธรรม หมายถึง ถิ่นที่มีศาสนาสอนให้ละโทษ สอนให้อบรมคุณ
ความดี และสอนให้ชําระจิตใจให้บริสุทธ์ิสะอาด อันเป็นหลักประพฤติดีปฏิบัติชอบของมวลชน พึง
ทราบว่า ศาสนาเป็นมูลฐานแห่งการศึกษาที่ชอบ ดูเถิดดูวิธีการสอนซึ่งสอนคนให้เฉลียวฉลาด รู้จักคิด
ชอบทําชอบพูดชอบ สอนวิธีคํานวณหัดให้คิดแม่นยํา สอนภาษาหัดให้พูดถูกต้องตามความจริง สอน
วิชาประวัติศาสตร์หัดให้รู้มนุษยธรรม สอนวิชาภูมิศาสตร์หัดให้คิดกว้างขวาง สอนวิชาฝีมือหัดให้พินิจ
พิเคราะห์ละเอียดถี่ถ้วน สอนวิชาดาราศาสตร์หัดให้รู้ความใหญ่หลวงของธรรมชาติ และสอนวิชากีฬา
หัดให้เล่นด้วยความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ล้วนแต่เก่ียวกับศาสนาทั้งสิ้น เมื่อศาสนาคือ
การศึกษาท่ีชอบ แม้การศึกษาที่ชอบก็คือศาสนา จนแยกกันไม่ออกแล้ว เราจะจํากัดใช้ศาสนาแต่
เฉพาะในวันพระ ในโอกาสที่ต้องลําบากยากเข็ญ หรือในวัยชราที่ใกล้จะถึงความตายเท่าน้ัน ดูจะเป็น
การไม่ชอบเลย และเราจะดูหมิ่นดูแคลนศาสนา หรือเยาะเย้ยผู้ปฏิบัติตามศาสนา ก็จะเป็นความผิด
อันจะโทษใครมิได้ ความจริงศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ทุกวันเริ่มแต่วันรู้เดียงสาเข้าโรงเรียนไปจน
ตลอดชีวิต ถ้าขืนแยกศาสนาออกจากการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นผลร้ายแก่เยาวชน เพราะศาสนาเป็น
การศึกษาท่ีชอบ นําให้คนต้ังอยู่ในความคิดที่ชอบ ความคิดที่ผิดเกิดแก่การศึกษาท่ีผิด ถ้าเราจะหลีก
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ให้พ้นความคิดที่ผิดแล้ว ก็จะต้องฝึกฝนอบรมเยาวชนด้วยศาสนาเสียแต่ต้นมือ เพ่ือปิดช่องมิให้
ความคิดที่ผิดเกิดขึ้นได้  

 ๕) ถิ่นที่มีคนทรงศีล ทรงธรรม ทรงวิทยาคุณมาก หมายถึงถ่ินที่มีนักปฏิบัติทรงศีล ทรงธรรม
มาก มีใจสูงเป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและเพ่ือนมนุษย์ มีการปฏิบัติตาม
เหตุผล มีสติปัญญาในการทํา พูด คิด มีศีลธรรมประจําตน เป็นผู้ที่คนอ่ืนคาดได้ว่า เขาจะบําเพ็ญอะไร 
จะเว้นอะไรอย่างไร ไม่ใช้กลอุบายหรือเล่ห์กะเท่ปราศจากลูกไม้ ใช้สัตยธรรมเป็นมรรคา มีสัมมา
อาชีพเป็นอุดมคติซึ่งรักย่ิงกว่าชีวิต มีนํ้าใจสุจริตแน่นเหนียวมั่นคง เคารพในผลประโยชน์ของคนอ่ืน
เหมือนของตน ทําดีเป็นกายสุจริต พูดดีเป็นวจีสุจริต คิดดีเป็นมโนสุจริต ซึ่งตนและคนอื่นติเตียนตน
ไม่ได้ แม้ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วก็สรรเสริญ อน่ึง ในถิ่นน้ันมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงวิทยาคุณมากและ
เป็นคนคงแก่เรียน รู้มากกว่าคนธรรมดา เช่ียวชาญในภาษาช่วยให้พูดได้ถูกต้อง รู้คํานวณช่วยให้คิดได้
เร็ว รู้บทเรียนด้วยของช่วยให้รักธรรมชาติ สามารถทํางานยากงานหนักใหญ่ปกครองตนเองได้ ดํารง
ชีพอยู่ด้วยการช่วยตัวเอง และช่วยผู้อ่ืนให้ดํารงชีพอยู่ด้วยการร่วมมือกัน เป็นผู้คิดกว้างและชอบด้วย
เหตุผล ถือการช่วยตัวเองเป็นกุญแจของชีวิต ถือการร่วมมือกันเป็นแม่จักรของชีวิต เข้ารวมกําลังใน
การงานของคนอ่ืน เหมือนแม่จักรของนาฬิกา ช่วยจักรตัวอ่ืนให้เดินและเข็มเคล่ือนที่ ให้รู้ช่ัวโมงนาที
วินาทีและแต่ละคนร่วมใจกันแนะนําพรํ่าสอนมวลชน ให้รู้จักดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย๓๔  

 สรุปได้ว่า ถิ่นที่มีลักษณะสมบูรณ์ ๕ ประการ คือ ถิ่นที่เป็นศูนย์กลาง ถิ่นที่มีการอาชีพ
สะดวก ถิ่นที่มีการศึกษาสะดวก ถิ่นที่มีศาสนาประกาศสัจธรรม และถิ่นที่มีคนทรงศีลทรงธรรม ทรง
วิทยาคุณมาก ช่ือว่าถิ่นที่เหมาะสม ซึ่งทุกวันน้ีไม่ได้หมายถึงกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ที่ถือว่าเป็นเมือง
ฟ้าเมืองสวรรค์มีทุกสิ่งเพียบพร้อม ถิ่นอ่ืนก็มีสภาพตามที่กล่าวได้ และต้องเหมาะสมกับตนฐานะและ
ครอบครัวด้วย กล่าวได้ว่า ถิ่นที่อยู่ที่ดีและเหมาะสม ถ้าจะพูดตามภาษาสมัยใหม่ก็คือ ถิ่นที่มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การ
ศาสนา คือ จะเจริญแต่ทางด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่ได้ สังคมการศึกษาและศาสนาต้องเจริญด้วย 
กล่าวคือ คนในสังคมต้องเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีการศึกษาดีและสิ่งสําคัญ
ต้องยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา จึงจัดว่าเป็นถ่ินที่เหมาะสมแก่การต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย 
ดังน้ัน จะเห็นว่า การได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม นับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหน่ึง เป็นบุญลาภของ
บุคคลนั้น แม้การจะเปลี่ยนสถานที่ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการสร้างบารมี ให้กลายมาเป็นปฏิรูปเทสน้ันจะ
ไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทําได้ เราคือบุคคลสําคัญที่จะมารังสรรค์โลกน้ีให้เจริญขึ้น สรุป
ได้ว่า ปฏิรูปเทส แปลว่า การอยู่ในถิ่นที่สมควรที่เรียกว่า สัปปายะ ๗ คือ สิ่งที่เอ้ือต่อการอยู่ดีและการ

                                                 
๓๔สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), กรุงเทพมหานคร 

: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๗๙-๘๔.  
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ที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิต้ังมั่นไม่เสื่อม
ถอย๓๕ 

สัปปายะ ๗ ประการ ได้แก่ 
๑) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่อันเหมาะ เช่น ปลอดภัย ไม่พลุกพล่านจอแจ เรียกว่า เสนาสนสัป

ปายะ 
๒) โคจรสัปปายะ แหล่งอาหารอํานวย ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชน

ที่อาหารบริบูรณ์อยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 
๓) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ๑๐ และพูดแต่

พอประมาณ ข่าวสารและสื่อสารที่เอ้ือปัญญา 
๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น ไม่มีคนร้าย แต่มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรง

ภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  
๕) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เก้ือกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก 

เรียกว่าอาหารสัปปายะ 
๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน

เกินไป เป็นต้น 
๗) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับน่ัง 

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี มีอิริยาบถสมดุล 
ถ้าจะพูดกันในลักษณะของการทําธุรกิจก็คือ เป็นวิธีพัฒนาถิ่นที่อยู่ให้เหมาะสมกับการทํา

ธุรกิจค้าขาย และสร้างคนดีอย่างไม่ขาดหายกันเลยทีเดียว ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า มี 
อยู่ ๔ ประการ คือ 

๑. อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึง ที่อยู่ของเรา ทําเลท่ีต้ังของธุรกิจ รวมท้ังรอบบริเวณโรงงาน 
บ้านเรือนของเรา เป็นอันว่าเราจะพัฒนาที่อยู่ ที่ทําธุรกิจ ข้อแรกคือทําอาคารสถานที่ต่าง ๆ ใน
โรงงาน ในบ้านเรือนให้น่าอยู่ให้น่าสบาย 

สําหรับอาคารและสถานท่ีต้ังเป็นที่สบายนั้น ประกอบด้วย ๑) สะอาด ๒) สงบ ๓) ร่มรื่น ๔) 
ปลอดภัย ๕) เป็นระเบียบ 

แต่จะทําให้ได้มาตรฐานทั้ง ๕ ข้อน้ัน เราต้องแบ่งงานออกเป็น ๓ หัวข้อใหญ่ ดังน้ี คือ 
๑) การวางผังให้อาคารสถานที่เป็นที่สบาย 
๒) การก่อสร้างให้อาคารสถานที่เป็นที่สบาย 

                                                 
๓๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘๖. 



๘๕ 
 

๓) การบํารุงรักษาให้อาคารสถานที่เป็นท่ีสบาย 
๒. อาหารเป็นที่สบาย ในข้อน้ีเป็นข้อที่สอง ในการพัฒนาถิ่นที่อยู่ เมื่อมีคนอยู่อาศัยกันมาก

เป็นแหล่งชุมชน อาหารก็เป็นสิ่งสําคัญ ดังคําว่า กองทับต้องเดินด้วยท้อง บุคลากรต้องมีอาหารในการ
ขับเคล่ือน ในการทําธุรกิจ และไม่เฉพาะแค่อาหารในชีวิตประจําวันเท่าน้ัน แต่รวมถึงงบประมาณ
การเงินที่จะใช้จ่ายด้วย ต้องให้ลงตัว ถ้าไม่ลงตัวคงยากจะเจริญก้าวหน้าไปได้ 

เรื่องอาหารการกินเป็นที่สบายน้ัน ในระบบธุรกิจก็สําคัญ คนน้อยก็ปัญหาน้อย คนมาก
ปัญหาก็มาก เพราะฉะนั้น ต้องมีโรงครัว หรืออยู่ใกล้แหล่ง ร้านค้า หัวใจหลักของอาหาร สัปปายะก็
คือ ๑) ทันเวลา ๒) ปริมาณพอเพียง ๓) มีคุณค่าทางโภชนาการ ๔) สะอาดถูกหลักอนามัย ๕) อร่อย
โอชะทานได้ 

ในเรื่องอาหารเป็นที่สบายน้ี ก็มี ๒ ประเด็นใหญ่ที่เราต้องทําให้ดี 
ประเด็นที่ ๑ คือ โรงครัว (ร้านอาหาร) ที่ดีต้องมีหัวใจของโรงครัว ๕ ข้อ ได้แก่ ทันเวลา 

ปริมาณเพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อยโอชะน่าทาน 
ประเด็นที่ ๒ คือ การระดมทุนพัฒนาอาคารสถานที่อยู่ที่เหตุ ๒ ประการ คือ การปฏิบัติตน

ให้ต้ังมั่นอยู่ในกฎระเบียบวินัยขององค์กรขยันขันแข็งต่อการงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และคําพูดที่
เป็นวาจาสุภาษิตของเรา ที่ทําให้เจ้านายเห็นใจรักใคร่เอ็นดูเมตตาสงสาร อยากช่วยเหลือ  

๓. บุคคลเป็นที่สบาย หัวหน้าเป็นลําดับลงมาจนถึงลูกน้อง รวมทั้งลูกค้าที่มาติดต่อ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนซื้อขายด้วย รวมทั้งใครก็ตามท่ีมาอาศัยใบบุญอยู่ในองค์กร น่ันก็ถือว่าเป็น
บุคคลทั้งหมด และบุคคลเหล่าน้ันต้องได้รับการอบรม จนกระทั่งอยู่ในเกณฑ์ดี และอยู่ในระเบียบวินัย
ที่เดียว ถ้าไม่อย่างน้ันแล้ว ถึงมีโรงงานธุรกิจอย่างดี ลูกค้ามากแค่ไหนก็ตาม ถ้าบุคคลไม่เป็นที่สบาย
แล้ว วันหน่ึงธุรกิจก็จะล่มสบายจนได้ ถ้าเจ้านายไม่ดี หัวหน้าไม่ดี ก็ล้มเร็วหน่อย ถ้าลูกน้องไม่ดี ก็ล้ม
ช้าหน่อย ไล่ลําดับลงไปอย่างน้ี 

ในองค์การธุรกิจของเรา ถ้าจะแบ่งบุคคลภายในองค์กรก็แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ นายจ้าง
กับลูกจ้าง เพราะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒ กลุ่มน้ีมีผลต่อการเจริญข้ึนหรือเสื่อมลงของ
ธุรกิจได้ทั้งน้ัน ไม่ใช่ลําพังคนใดคนหน่ึงเท่าน้ัน ที่มีผลต่อความเจริญและความเสื่อมขององค์กร ถ้าทุก
คนช่วยกันพัฒนาองค์กร ก็จะเจริญไปเร็ว แล้วย่ิงถ้าทุกคนมีความรู้ความสามารถด้วยแล้ว ก็จะเจริญ
ได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น ฉะน้ันจึงต้องพิจารณากันให้เข้าใจว่า มีบทบาทสําคัญต่อบุคคลเป็นที่สบาย
ในองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร โดยสรุปในเร่ืองบุคคลเป็นที่สบายมีดังน้ี 

๑) ต้องคัดกรองคนท่ีเข้ามาร่วมงานในธุรกิจ ต้ังแต่ผู้จัดการ หัวหน้างาน ลูกน้อง และ
บุคลากรสนับสนุนงาน หลักการคัดคน คือ เอาอุเบกขานําหน้า (ไตรตรองพิจารณา) 

๒) รับเข้ามาแล้ว ต้องเอามาฝึกต่อ หลักการฝึกตน คือ เอาเมตตานําหน้า เรื่องที่ฝึกมี ๒ เรื่อง
ใหญ่ คือ ให้ความรู้ในเรื่องงานที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ ความสามารถ ฝึกใช้ความสามารถ และอบรม
กิริยามารยาทในการบริการลูกค้า 



๘๖ 
 

๓) เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกน้อง คือ ต้องเลี้ยงเขาให้อ่ิมและต้องให้เขานอนให้อ่ิมด้วย 
๔. ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง การอบรม การแนะนํา การฝึกงาน ของสมาชิกในองค์กร

ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ตําแหน่งในงานธุรกิจน้ัน ๆ  
ธรรมเป็นที่สบายอย่างไร ? การจะได้ที่อยู่อาคารสถานท่ีสบาย อาหารการกินสบาย บุคคล

เป็นที่สบาย ต้องมีพ้ืนฐานสําคัญคือ ธรรมะเป็นที่สบายก่อน แต่ที่ยกธรรมเป็นที่สบายไว้เป็นข้อสุดท้าย 
เพราะว่าต้องการให้ทําความเข้าใจจากง่ายไปหายาก 

ความหมายของธรรมะ ธรรมะ แปลความได้มากมายหลายอย่าง โดยความหมายที่เหมาะกับ
ชีวิตประจําวันแล้ว เรามักแปลเป็น ๒ นัยยะ คือ ๑) ธรรมะ แปลว่า ความดี เช่น การให้ทานเป็นความ
ดี การรักษาศีลเป็นความดี การช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันเป็นความดี การมีความอดทนเป็นความ
ดี การมีความอายบาปกลัวบาปเป็นความดี ๒) ธรรม แปลว่าความจริง เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เป็นความจริง 

ถ้าทําได้ครบทั้ง ๔ อย่างน้ี รับรองได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าทํา
ไม่ได้ทั้ง ๔ อย่างน้ี อย่างหนักก็คือล้มละลาย อย่างน้อยก็ทรุดลงไปเร่ือย ๆ ๓๖ 

ลักษณะของถิ่นหรือประเทศที่เหมาะสม ตามทัศนะของพระพุทธเจ้า หมายถึงสถานท่ี ที่อยู่
อาศัย อันเป็นสัปปายะ (ความสบาย) ๔ อย่าง๓๗ คือ  

๑.อาวาสสัปปายะ อาวาสเป็นที่สบาย ได้แก่ สถานที่สบาย มีสภาพภูมิศาสตร์ดีมีต้นไม้ร่มรื่น 
นํ้า ไฟสะดวก ดินฟ้าอากาศใช้ได้ ไม่แห้งแล้งกันดาร 

๒.บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบาย ได้แก่ คนส่วนใหญ่ในถิ่นน้ันเป็นคนดี มีศีลธรรม มี
ระเบียบวินัยดี 

๓.อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบาย ได้แก่ ถิ่นน้ันมีข้าว ปลา อาหารอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้
ตลาด สามารถผลิตอาหารได้เองอย่างเพียงพอ 

๔.ธรรมสัปปายะ ธรรมะเป็นที่สบาย ได้แก่ ถิ่นน้ันมีสถานที่ที่ศึกษาเล่าเรียนดี มีหลักการ
ปกครองดี มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีดีงาม มีนักปราชญ์ผู้รู้ผู้เข้าใจธรรมะสามารถให้การอบรม
สั่งสอนศีลธรรม และเป็นตัวอย่างที่ ดี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สถานที่หรือดินแดนประเทศที่มี
พระพุทธศาสนาเจริญ๓๘ 

                                                 
๓๖พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ปฏิรูปเทส ๔ สูตรสําเร็จในการบริหารวัด, 

(ปทุมธานี : บริษัท เพาเวอร์พริ้นท์ จํากัด, ๒๕๔๔), ๙๖ หน้า.  
๓๗องฺ.ติก.อ. ๒/๑๐๒/๒๕๔ . 
๓๘ ประเสริฐ คําผาลา, เรือตรี, จักร ๔, การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว จัดเน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานา, ๒๕๓๐), หน้า ๑๐. 



๘๗ 
 

ลักษณะของถิ่นหรือประเทศที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สําคัญในการบริหารธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง
และเป็นปัจจัยให้ผู้อยู่อาศัยได้ทํามาหากิน นับเป็นจักรที่จะแล่นนําให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑. พระพุทธเจ้าทรงเลือกสถานที่ที่ตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุข เพ่ือทรงพิจารณาถึงธรรมท่ี
พระองค์ทรงตรัสรู้ ในการตรัสรู้ พระองค์ทรงประทับน่ัง ณ ริมแม่นํ้าเนรัญชรา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระองค์และหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข คือ สุข
เกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะ สิ้นกาลนาน ๗ สัปดาห์ ณ สถานที่ ๗ แห่ง คือ  

สัปดาห์ที่ ๑ หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ภายใต้ร่ม
ไม้พระศรีมหาโพธ์ิ ตลอด ๗ วัน ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับและทวนลําดับกลับไป
กลับมา ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี แล้วเปล่งอุทาน คือ ตรัสออกมาด้วยความ
เบิกบานพระหฤทัย ยามละคร้ัง 

สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จไปทางทิศอีสาน ประทับยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได้กร
พริบพระเนตร ตลอด ๗ วัน สถานที่น้ันเรียกว่า อนิมิสสเจดีย์ 

สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จกลับจากที่น้ัน มาหยุดอยู่ระหว่างกลางต้นพระศรีมหาโพธ์ิ และอนิมิสส
เจดีย์ ทรงเนรมิตที่จงกรมข้ึนแล้ว เสด็จจงกรมกลับไปกลับมา ณ ที่น้ัน ตลอด ๗ วัน สถานที่น้ัน
เรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์  

สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปทางทิศพายัพหรือทิศปัจฉิมแห่งต้นศรีมหาโพธ์ิ ประทับน่ังขัดสมาธิ ณ 
เรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตขึ้น ทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎก ตลอด ๗ วัน สถานที่น้ันเรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ 
(เรือนแก้ว) 

สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศบูรพาแห่งต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ไปยังต้นไทรต้นหน่ึงอันเป็นที่พัก
อาศัยร่มเงาของคนเลี้ยงแพะ ซึ่งได้ช่ือว่าอชปาลนิโครธ 

สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จไปต้นจิก ซึ่งอยู่ทางทิศอาคเนย์แห่งต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ใกล้สระน้ํา อันเป็น
ที่อยู่ของพญานาคช่ือมุจลินท์ สถานที่นั้นจึงได้ช่ือว่า มุจลินท์ ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน
ทรงเปล่งอุทานว่า ความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมได้สดับแล้ว 

สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จไปยังต้นเกด ซึ่งได้นามว่า ราชายตนะ อยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นพระศรีมหา
โพธ์ิ มีพ่อค้า ๒ คนพ่ีน้อง ช่ือตปุสสะและภัลลิกะเดินทางมาจากอุกกลชนบท ได้นําข้าวสัตตุก้อน สัตตุ
ผงมาถวายแล้วแสดงตนเป็นอุบาสก โดยขอถึง พระพุทธ พระธรรมเป็นสรณะที่พ่ึงทางใจ นับว่าเป็น
อุบาสกกลุ่มแรกในพระพุทธศาสนาที่ถึงรัตนะ ๒ ประการ (เทฺววาจิกอุบาสก)๓๙ 

                                                 
๓๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๑-๖/๑-๑๐, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕-๖๖. 



๘๘ 
 

๒. ถิ่นหรือประเทศท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศเผยแผ่พระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน 

๓. ถิ่นหรือประเทศ คือ โคนต้นคัณฑามพฤกษ์ ที่พระพุทธองค์ทรงทําลายความมัวเมาของ
พวกเดียรถีย์ แล้วแสดงยมกปาฏิหาริย์ในท่ามกลางบริษัทรอบด้าน 

๔. ถิ่นหรือประเทศที่พระพุทธองค์เส็จลงจากเทวโลก (เมืองสังกัสนคร) 
๕. ถิ่นหรือประเทศที่พระพุทธองค์ทรงประทับอาศัย เป็นต้นว่า กรุงสาวัตถี กรุงราชคฤห์ 
๖. เป็นสถานที่อยู่ในอาณาจักรของพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
๗. เป็นสถานที่ที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 
๘. เป็นสถานที่ที่มีพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ผู้หมดกิเลส ผู้

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง สัญจรไปมาอยู่เสมอ เป็นสถานที่ที่มีการแสดง
ธรรม มีการฟังธรรม มีการรักษาศีลให้ทาน การได้อยู่ในสถานที่เช่นน้ี ย่อมได้รับอนุตตริยะ (ยอด
เย่ียม) ๖๔๐  

การอยู่ในถิ่น หรือประเทศท่ีเหมาะสม จัดเป็นอุดมมงคล เพราะเป็นเหตุปัจจัยให้บุคคลได้มี
โอกาสบําเพ็ญบุญกุศล สร้างคุณงานความดีย่ิง ๆ ขึ้นไป ผู้วิจัยขอนําเสนอ ตัวอย่างการอยู่ในถ่ินที่
เหมาะสมเพ่ือเป็นการขยายความให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ดังที่ผู้วิจัยจะได้นําเสนอต่อไปน้ี 

ตัวอย่างเรื่องการอยู่ในถ่ินที่เหมาะสม 
เรื่องพระอานนท์ 
พระอานนท์เถระ ได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น ได้สดับพระดํารัสของ

พระพุทธเจ้าเนือง ๆ มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาสิกขา ๓ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าได้
ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าเนือง ๆ ได้ระลึกถึงคุณที่เป็นโลกียะและโลกุตตระของพระพุทธเจ้า
เนือง ๆ ได้เจริญวิปัสสนาจนเป็นพระโสดาบน สกทาคามี อนาคามี และได้เป็นพระอรหันต์ในวาระ
สุดท้าย ก็เพราท่านอยู่ในประเทศอันสมควร เพราะฉะน้ัน การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงจัดว่าเป็น
มงคลอันสูงสุดประการหน่ึง๔๑ 

พระอานนท์อยู่ในถิ่นหรือประเทศอันสมควรจึงได้รับอนุตตริยะ สิ่งที่ยอดเย่ียม คือ การได้เห็น 
ได้ฟัง ได้ศึกษา ได้ระลึก ได้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์เป็นบุคคลได้ช่ือว่า เป็น พระอริยะ 
ดังคําภาษิตของพระเถระท่ีว่า “การท่ีข้าพเจ้าได้มาในสํานักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด เป็นการ

                                                 
๔๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๗/๓๒๘, องฺ.ฉกฺก. (ไทย)๒๒/๘/๔๑๙-๔๒๐,๓๐/๔๗๑-๔๗๖,๑๔๐/

๖๔๒. 
๔๑พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙), มงคล ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : การ

พิมพ์พระนคร, ๒๕๓๖), หน้า ๔๑-๔๒. 



๘๙ 
 

มาดีแล้วโดยแท้ วิชชา ๓ ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทํา
สําเร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้ว 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้ว”๔๒ 

ตัวอย่างเรื่องการอยู่ในถ่ินที่เหมาะสม 
เรื่องพระวักกลิ : ผู้หลุดพ้นด้วยความศรัทธา 
วักกลิเกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นคนใฝ่รู้อยากเรียน ในวัยหนุ่มได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดี 

มีครูอาจารย์เก่ง ๆ สามารถเรียนจนจบไตรเทพ วันหน่ึงได้เห็นพระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตด้วย
บุคลิกลักษณะสง่างาม สํารวมสงบเสง่ียม เต็มไปด้วยเมตตาแลดูไม่รู้จักอ่ิม ไม่รู้จักเบ่ือ ไดติดตามไป
วัดเชตวันและฟังธรรม เกิดศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบท แต่ไม่ยอมเจริญกรรมฐานและท่องบ่น
บทเรียน ลืมหน้าที่สมณะ เพราะมัวแต่เดินแอบมองพระสรีระของพระพุทธองค์ 

พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณ ได้ปล่อยให้พระวักกลิมีญาณแก่กล้าแล้วจึงได้แสดง
ธรรมให้ฟัง ความว่า “อย่าเลย วักกลิ ทําไม เธอจึงยินดีในรูปที่ชนพาลชอบเล่า ผู้ใดเห็นพระสัทธรรม 
ผู้น้ันช่ือว่าเป็นบัณฑิตเห็นเรา ส่วนผู้ที่ไม่เห็นพระสัทธรรม ถึงจะเห็นเราก็ช่ือว่าไม่เห็น” ต่อมา
พระพุทธเจ้าเสด็จไปจําพรรษาที่เมืองราชคฤห์ พระวักกลิก็ติดตามไปด้วยและไม่เปลี่ยนนิสัย 
พระพุทธเจ้าเกิดความรําคาญ จึงตําหนิและตรัสว่า “เธอจงไปให้พ้น จงหลีกไปเสีย” วักกลิได้ยินดังน้ัน
เกิดความน้อยใจ ได้ขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฎจะกระโดดเหวตาย 

พระพุทธองค์ทราบเร่ือง มีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือให้บรรลุธรรม โดยเปล่งพระโอภาสแสดง
พระองค์ไปที่ยอดเขาคิชฌกูฎ พร้อมย่ืนมือไปจับมือของพระวักกลิแล้วตรัสว่า “ภิกษุผู้มากด้วยความ
ปราโมทย์ เลื่อมใสในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท อันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขาร เป็นสุข” พระ
วักกลิได้ฟังดังน้ัน เกิดปีติปราโมทย์ถึงที่สุด ตัวลอยขึ้นในอากาศ พยายามข่มปีติปราโมทย์ไว้ แล้วก็
บรรลุธรรมในอากาศ และได้ลงมาที่พ้ืนดินเดินตรงเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า 

พระวักกลิอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ภูมิประเทศบรรยากาศเหมาะแก่การประพฤติธรรม อยู่
ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบัณฑิต ผู้ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมย่อมบรรลุได้
ง่าย๔๓ 

น่ันทําให้เราเห็นได้ว่า การอยู่ในถิ่นหรือประเทศท่ีเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บุคคลน้ัน ๆ หลายประการด้วยกัน คือ  

                                                 
๔๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๘๑/๑๕๑, ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๘-๖๕/๒๔๑-๒๔๖, สมภพ ชีวรัฐพัฒน์, 

มงคลธรรมกับคุณภาพชีวิต, หน้า ๓๒. 
๔๓ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๘๑/๑๕๑, ขุ.อป.(ไทย)๓๓/๒๘-๖๕/๒๔๑-๒๔๖, สมภพ ชีวรัฐพัฒน์

,มงคลธรรมกับคุรภาพชีวิต, หน้า๓๒. 



๙๐ 
 

๑. ทําให้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
๒. ทําให้มีความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต 
๓. ทําให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
๔. ทําให้ได้มีโอกาสทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาได้เต็มที่ 
๕. ทําให้เป็นพ้ืนฐานของการฝึกตนให้เป็นคนดี 
๖. ทําให้ได้อยู่ใกล้บัณฑิตและสังคมบัณฑิต 
นอกจากน้ี ปฏิรูปเทส หรือทําเลท่ีเหมาะในการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทําเลที่จะทําธุรกิจ

นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้องค์ประกอบไว้ ๔ ข้อด้วยกัน คือ อาวาสหรือที่อยู่เป็นที่สบาย คือ มี
ลักษณะเป็นธรรมชาติที่ร่มร่ืน ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป ไม่ลุ่มไม่ดอนจนเกินไป ไม่มีเรือด เหลือบ ยุง 
ริ้น ไร ไม่มีสัตว์ร้าย พูดง่าย ๆ เป็นทําเลที่เหมาะในการทําภาวนา ใครได้ไปเกิดในทําเลอย่างน้ี ถือว่า
อาวาสเป็นที่สบาย อาหารเป็นที่สบาย ความจริงต้องบอกว่า ปัจจัยสี่เป็นที่สบาย คือ ทั้งข้าวปลา
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคพร้อม แต่ว่าในบรรดาสิ่งทั้ง ๔ น้ี สิ่งที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวันจริง ๆ ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหาร ท่านจึงเอาอาหารเป็นหลัก บุคคลเป็นที่สบาย คือ ที่
น้ันมีแต่คนรักการสร้างบารมีเขาอยู่กัน ไม่ใช่ไปเกิดในดงโจร ธรรมะเป็นที่สบาย คือ ในประเทศชาติ
บ้านเมืองน้ัน มีกฎหมาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ดังในแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 

แผนภูมิที่ ๓.๒  ด้านปฏิรูปเทส การเลือกสถานท่ีต้ังอันเหมาะสม 

อยู่ในถิ่นที่ดี

อาวาสเป็น
ที่สบาย 

บุคคลเป็น
ที่สบาย 

ธรรมะเป็น
ที่สบาย 

อาหารเป็น
ที่สบาย 



๙๑ 
 

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าการอยู่ในถ่ินที่ดี สิ่งที่จําเป็นได้แก่ อาวาสสบาย อาหารเป็นที่สบาย 
บุคคลเป็นที่สบาย และ ธรรมเป็นที่สบาย 

 ๒ ด้านสัปปุริสูปสังเสวะ การคบสัตบุรุษ 
 สัปปุริสูปัสสยะ คือ บุคคลใดใด ก็ย่อมต้องการสมาคม ปฏิสัมพันธ์ กับคนดีมีศีลธรรม ไม่

เกกมะเหรก เกเร พาไปในทางเสียทรัพย์ เสียสุขภาพ ซึ่ง บุคคลทั่วไป ย่อมล้วนต้องการคบหาสมาคม
กับคนที่ดีมีศีลธรรม อยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะการสมาคม กับคนดีมีศีลธรรม ย่อมสามารถนําตน
ให้พ้นจากความทุกข์ เพราะคนดีมีศีลธรรมเหล่าน้ัน ย่อมสามารถแนะนํา แนะแนวทางในการ
ดํารงชีวิต หรือสอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดํารงชีวิต หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ตามแต่
ประสบการณ์ของเขาเหล่าน้ัน เมื่อบุคคลใดใด ได้รับการสมาคม ปฏิสัมพันธ์กับคนดีมีศีลธรรม แล้ว ก็
ย่อมเกิดความเจริญ 

 ด้านสัปปุริสูปสังเสวะ หมายถึง การคบสัตบุรุษ การเข้าไปคบกับคนดี ผู้มีสัปปุริสธรรม ๗ ใน
จักร ๔ คือ ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย (Virtues wheeling one to 
prosperity) ด้านที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ คือ การสมาคมกับสัตบุรุษ (association with good 
people) เรียกว่าเป็นพหุการธรรม คือ ธรรมมีอุปการะมาก (virtues of great assistance) เป็น
เคร่ืองช่วยให้สามารถสร้างความดีอ่ืน ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุ
ความงอกงามไพบูลย์ สัปปุริสธรรม๗ เป็นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของ
คนดี ธรรมของผู้ดี๔๔ 

สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ มี ๗ อย่าง คือ 
๑.  ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง

ธรรมดา รู้กฎแห่งเหตุผล และรู้หลักการท่ีจะทําให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อน้ัน ๆ คืออะไร มี
อะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามพระราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง 
รู้ว่าจะต้องกระทําเหตุอันน้ี ๆ หรือกระทําตามหลักข้อน้ี ๆ จึงจะเกิดผลที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมาย
อันน้ัน ๆ เป็นต้น 

๒.  อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่
เกิดขึ้นสืบเน่ืองจากการกระทํา หรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อน้ัน ๆ มี
ความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร กําหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์
ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทําอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง  
เป็นต้น  

                                                 
๔๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า๒๘๗. 



๙๒ 
 

๓. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือรู้ว่า เราน้ัน ว่าโดยานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดน้ี เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

๔. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ คือความพอดี เช่น ภิษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภค
ปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลวทัณฑ
อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น 

๕. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีควรหรือจะต้องใช้
ในการประกอบกิจ ทําหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา 
ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติติดต่อ
ชุมชนน้ัน ๆ ว่า ชุมชนน้ีเมื่อเข้าไปหา จะต้องทํากิริยาอย่างน้ี จะต้องพูดอย่างน้ี ชุมชนน้ีควร
สงเคราะห์อย่างน้ี เป็นต้น 

 ๗. ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ใคร ๆ ย่ิงหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน ๆ ด้วยดี ว่า
ควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะตําหนิ ยกย่อง และแนะนําสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

อีกหมวดหน่ึงคือ สัปปุริสธรรม ๘ อย่าง คือ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ 
คุณสมบัติของคนดี ดังน้ี 

๑.  ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ ได้แก่ มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ เป็นพหูสูต มีความ
เพียรอันปรารภแล้ว มีสติมั่นคง มีปัญญา 

๒.  ภักดีสัตบุรษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ท่านผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ 
๓.  คิดอย่างสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อ่ืน 
๔.  ปรึกษาอย่างสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใด ก็ไม่ปรึกษาเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อ่ืน 
๕.  พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่คําที่ถูกต้องตามวจีสุจริต๔  
๖.  ทําอย่างสัตบุรุษ คือ ทําการที่ถูกต้องตามกายสุจริต๓  
๗. มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฎฐิ เช่นว่า ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว เป็นต้น 
๘.  ให้ทานอย่างสัตบุรุษ คือให้ตามหลักสัปปุริสทาน เช่น โดยเอ้ือเฟ้ือทั้งแก่ของที่ตัวให้ ทั้งแก่

ผู้รับทาน ให้ของบริสุทธ์ิ ให้โดยเข้าใจถึงผลที่จะมีตามมา เป็นต้น๔๕ 
 สรุปได้ว่าสัตบุรุษคือคนดีหรือคนท่ีมีศีลธรรม มีความรู้ มีความสามารถ ที่จะแนะนําให้

ก้าวหน้าหรือเป็นตัวอย่างของความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการแนะนําหลักการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง

                                                 
๔๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๐๑. 
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ด้วยการมีศีลธรรมอันเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถนําไปใช้กับการบริหารการ
ประกอบการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี  

การเข้าไปคบหาคนดี  
 สัปปุริสูสังเสวะ แปลว่า การคบสัตบุรุษ สัตบุรุษ เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า คนดี คนสงบ 

ตรงกับภาษาบาลีว่า สัปปุริสะ ผู้ที่เป็นสัตบุรุษหรือสัปปุริสะ ย่อมมีสัปปุริสธรรม ๗ ประการประจําตน 
ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล การเข้าไปคบหา ได้แก่ การเข้าไปสนทนาไต่
ถาม มอบตัวเป็นศิษย์ รับโอวาทของสัตบุรุษ เมื่ออยู่ในท้องถิ่นที่มีสัตบุรุษ คือ คนดีตามจักรข้อ ๑ แล้ว 
ก็เข้าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษน้ัน เป็นจักรข้อที่ ๒ สัตบุรุษย่อมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ให้รู้จักบาป
บุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ให้รู้จักเว้นช่ัวประพฤติดี ละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กระทําแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์อย่างเดียว 

การคบคนดี หรือ การคบบัณฑิต ขยายความมงคลข้อที่ ๒ การคบบัณฑิตเป็นอุดมมงคล 
พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะของบัณฑิต คือ นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้ฉลาด ไว้ ๓ ประการ คือ ทําดี พูดดี คิดดี 
อันเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับคนพาลโดยแท้ 

ทําดี คือ การกระทําดีทางกาย ๓ มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๑ 
งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๑ 

พูดดี คือ การกระทําดีทางวาจา ๔ มีการงดเว้นจากการพูดเท็จ ๑ งดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
๑ งดเว้นจากการพูดคําหยาบ ๑ งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระ ๑ 

คิดดี คือ การกระทําดีทางใจ ๓ มีการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ๑ การไม่คิด
พยาบาทปองร้ายให้ผู้อ่ืนพินาศ ๑ มีความคิดไม่วิปริตเป็นสัมมาทิฏฐิ เช่น เห็นว่าการกระทําบุญการ
กระทําบาปมีผล เป็นต้น ๑ 

รวมความว่าบัณฑิต คือ คนที่ทําดีทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ อันเป็นสุจริตกรรม ๑๐ 
หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการน่ันเอง บัณฑิตที่มีความประพฤติดังกล่าวน่ีแหละที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้คบหาเข้าใกล้สนิทสนมด้วย เพราะจะทําให้เรามีใจโน้มน้อม คล้อยตาม ยินดีช่ืนชมในความ
ประพฤติของเขา เอาเย่ียงอย่างเขา อันจะทําให้เราเป็นบัณฑิตไปด้วย เน่ืองด้วยบัณฑิตย่อมชักนําให้
เราทําแต่สิ่งดีมีประโยชน์เหมือนท่าน บัณฑิตจึงเปรียบเหมือนของหอม มีไม้จันทน์หอม เป็นต้น เมื่อ
เอาผ้าไปห่อไม้จันทน์หอม ผ้าที่ห่อก็พลอยหอมไปด้วย 

พระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระองค์ทรงเป็นบัณฑิต ผู้ที่ได้คบหาเข้าใกล้พระองค์ และ
สาวกของพระองค์จึงได้รับประโยชน์สุขอันย่ิงใหญ่ เพราะพระองค์ทรงสอน ให้ทํา ให้พูด ให้คิด แต่สิ่ง
ดีมีสารประโยชน์ พระองค์และสาวกของพระองค์จึงเป็นที่ช่ืนชมยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป ใคร ๆ 
ก็อยากเข้าใกล้ คบหาสมาคมด้วย 
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สรุปได้ว่าการเข้าไปหาคนดีด้วยการผูกมิตรทําความรู้จักคนดี คอยให้การสนับสนุนคนดี ด้วย
การคิดดี ทําดี พูดดี รวมความได้ว่า ผู้เป็นบัณฑิต ต้องเป็นคนที่ดีด้วยกาย ๓ วาจา ๔ ใจ ๓ รวมความ
เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการน่ันเอง 

 ลักษณะคนดีหรือบัณฑิต  
 ลักษณะคนดี คือคนที่กระทําเพ่ือกุศลหรือเป็นกุศล พูดเป็นกุศลและคิดเป็นกุศล ดําเนินชีวิต

เพ่ือประโยชน์ รู้จักใช้ปัญญา รอบรู้อย่างมีเหตุผล ไปด้วยกัน พระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของคํา
ว่าบัณฑิตเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา หมายถึงการดําเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ชาติน้ีและประโยชน์
ชาติหน้าอีกประการหน่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตจะตรงกันข้ามกับคนพาล คอ ชอบชักนํา
ในทางที่ถูก ไม่ทําในสิ่งที่มิใช่ธุระ เห็นถูกหรือชอบความถูกต้อง ไม่โกรธง่าย มีระเบียบวินัยหรือรู้จัก
อุบายแนะนํา คือ แนะนําสั่งสอนเป็น ให้คําปรึกษาได้ กล่าวคือ บัณฑิตก็คือ คนดีมีปัญญาน่ันเอง  

 ๑.บัณฑิตลักษณะ คืออาการท่ีแสดงออกแห่งอัธยาศัยของบัณฑิต ประกอบด้วยมโนกรรมที่ดี
งาม ๓ ประการ คือ 

 ๑) มีอโลภัชฌาสัย คือ อัธยาศัยไม่โลภ ด้วยไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากจนเกินขอบเขต มุ่ง
แต่จะได้ จะมี จะเป็นในทางที่เหมาะสมพอสมควร พอใจแสวงหาในขอบเขตแห่งศีลธรรม ยินดีในสิ่งที่
ตนพึงหาได้ในทางที่ชอบ พยายามสงบใจ ให้ยินดีในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้มา เห็นคุณค่าของ
ความพอควร เมื่อไม่มีสิ่งที่ตนชอบก็ชอบสิ่งที่ตนมี และเห็นโทษของความมักมากว่าคว้าทั้งหมด เป็น
สูญทั้งหมด ถือสัมมาอาชีพเป็นเคร่ืองดําเนินชีวิต โดยชอบธรรมสมํ่าเสมอ  

 ๒) อโทสัชฌาสัย คือ อัธยาศัยไม่โหดร้าย ประกอบด้วยเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี ไม่ใจจืด 
ไม่ใจดํา ไม่ใจแข็งกระด้าง ไม่ใจลําเอียง หวังดีมีนิสัยสุขุมชุ่มเย็น เป็นดังเทวดาอารักของบ้านเมือง 
อยากให้เพ่ือนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันได้ดีมีสุข แผ่รัศมีศรีศักด์ิไปคุ้มครอง ให้เขาอยู่สุขเกษมศานต์
สราญรมย์ เหมือนเมฆหลั่งฝนลงอาบแผ่นดินให้ชุ่มเย็น เป็นประโยชน์แก่หมู่สัตว์ที่อาศัยแผ่นดินและ
หวังช่วยเหลือเพ่ือนที่ตกทุกข์ได้ยาก แผ่กรุณาไปถึงเขาผู้มีทุกข์และช่วยให้เขาพ้นทุกข์ตามกําลัง มี
สติสัมปชัญญะ เป็นตัวนํา พิจารณาหาเหตุผล ให้รู้ผิดชอบช่ัวดี หรือรู้บาปบุญคุณโทษ ไม่ลุอํานาจแก่
ความลุ่มหลงเพลิดเพลิน และมีสัมมาทิฏฐิ เข้าสนับสนุนให้เห็นผิดเป็นผิด เห็นชอบเป็นชอบ มีความ
กตัญญูนําให้คิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ 

 ๓) อโมหัชฌาสัย คือ อัธยาสัยไม่ลุ่มหลง มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวนํา พิจารณาหาเหตุผลให้รู้
ผิดชอบช่ัวดี หรือรู้บาปบุญคุณโทษได้ ไม่ลุอํานาจแก่ความลุ่มหลงเพลิดเพลิน และมีสัมมาทิฏฐิเข้า
สนับสนุนให้เห็นผิดเป็นผิด เห็นชอบเป็นชอบ มีความกตัญญูนําให้คิดเห็นบุญคุณของผู้มีบุญคุณเป็น
ตัวอย่าง 

 ๒. บัณฑิตนิมิต คือ อาการที่แสดงออกแห่งวจีกรรมของบัณฑิต ให้หมายรู้ได้ว่าวจีกรรมของ
บัณฑิตน้ัน เป็นวจีกรรมที่สุภาพดีงาม ๔ ประการ คือ 
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 ๑) พูดคําจริง คือ พูดคําแน่นอน คําคงที่เป็นหน่ึงแน่ไม่มีสอง และพูดคําแท้ คําที่เป็นเน้ือ
ล้วน ๆ ไม่มีปลอมแปลง และไม่มีกลายไปเป็นอ่ืน ความสําคัญของการพูดจริง อยู่ที่พูดตามที่จริงและ
ทําให้จริงตามที่พูด 

 ๒) พูดคําสมานไมตรี คือ พูดคําผูกไมตรี และพูดคําประสานสามัคคี พูดแนะนําคนที่ยังไม่
รู้จักให้รู้จักกัน พูดชักนําคนที่รู้จักกันให้ชอบพอกัน พูดชักจูงคนที่ชอบพอกันให้สนิทสนมกัน และพูด
เช่ือมคนสนิทสนมกันให้มั่นเข้า น่ีคือคําพูดผูกไมตรี พูดแนะนําคนที่แตกกันให้ดีกัน พูดส่งเสริมคนที่ดี
กันให้สามัคคีปรองดองกันและพูดสนับสนุนคนที่สามัคคีกัน ให้ดีสนิทสนมแน่นเข้าดังเดิม น่ีคือ พูดคํา
ประสานสามัคคี 

 ๓) พูดคําไพเราะ คือพูดคําดูดด่ืมและคําอ่อนหวานถ้อยคําออกมาจากนํ้าใจใสสะอาดของผู้
พูด ให้ผู้ฟังทําตามได้ไม่มีโทษและเป็นคําพูดถูกใจมีคติ เร้าใจผู้ฟังให้เห็นควรถือเอาเป็นเย่ียง น่ีคือ 
คําพูดดูดด่ืม คําพูดหวานหูออกมาจากน้ําใจใสสะอาดของผู้พูดบํารุงกําลังใจผู้ฟังให้ช่ืนบาน ดุจ
นํ้าหวานชูกําลังใจของผู้ด่ืม น่ีคือคําอ่อนหวาน 

 ๔) พูดคํามีประโยชน์ คือพูดคํามีเหตุผล และพูดคําสมควร ถ้อยคําที่อ้างถึงเหตุผล พูดอิง
ธรรม อิงวินัย พูดมีหลักฐานยืนยัน วิญญูชนคัดค้านไม่ได้ น่ีคือคําพูดมีเหตุผล ถ้อยคําปรารภเรื่องที่มี
จริง เป็นจริง ถูกกาลเวลา เป็นคํามีเน้ือ มีกําหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะกับภูมิธรรมของ
บุคคล สมควรแก่กาลเทศะและบุคคล น่ีคือ คําพูดสมควร 

๓ บัณฑิตาปทาน คือ อาการท่ีแสดงออกแห่งพฤติกรรมไม่ขาดสายของบัณฑิตเป็นไปติดต่อ
ไม่ขาดระยะ ที่เปิดเผยให้เห็นเป็นกายกรรมท่ีดีงาม ๓ ประการ คือ 

๑) เว้นการฆ่ากัน ด้วยมีเมตตาหวังดีต่อกัน แผ่เมตาไปถึงกันเสมอว่า “สพฺเพ สตฺตา สุขิตา 
โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตาอพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตา อนีฆา โหนฺตุ สุขี อตฺ
ตานํ ปริหรนฺตุ” แปลว่า “ขอเพ่ือนเกิดแก่เจ็บตายทุกถ้วนหน้า จงมีสุขกายสุขใจเถิด อย่ามีเวรต่อกัน
เลย อย่าเบียดเบียนกันเลย อย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจ รักษาตนให้มีสุขอยู่เถิด” และมีกรุณาหวังช่วยเหลือ
กัน แผ่กรุณาไปถึงกันเสมอว่า “สพฺเพ สตฺตา สพฺพทุกฺขา ปมุญฺจนฺตุ” แปลว่า “ขอเพ่ือนเกิดแก่เจ็บ
ตายทุกถ้วนหน้า จงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิด” 

๒) เว้นการลักฉ้อของกัน ด้วยมีสัมมาอาชีวะ หาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ไม่ใช้อุบายหากิน
ในทางที่ผิด คือ ฉก ลัก กรรโชก จี้ ปล้น ตู่ ฉ้อโกง หลอกลวง ตระบัด ยักยอก เบียดบัง สับเปลี่ยน 
ลักลอบ ค้าของเถื่อน ปลอมแปลงสินค้า ซึ่งเป็นกลอุบายทําลายกันทั้งสิ้น 

๓) เว้นการทําผิดประเวณีต่อกัน นิสัยบัณฑิตไม่ลุอํานาจแก่ความใคร่ ถ้าเป็นชายเห็นเมียของ
คนอ่ืนเหมือนแม่ของตน ถ้าเป็นหญิงเห็นผัวของคนอ่ืนเหมือนพ่อของตน ถือคติว่า “การกิน การนอน 
ความกลัว และการสืบพันธ์ุ เหล่าน้ีมีเสมอกันทั้งแก่คนละสัตว์ แต่คนมีภาวะพิเศษแปลกกว่าสัตว์ อยู่
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ตรงที่ความบริสุทธ์ิ ไม่นอกใจกันไปทําชู้กับคู่ครองของคนอ่ืน ถ้าปราศจากความบริสุทธ์ิน้ีแล้วก็เหมือน
ภาวะของสัตว์”๔๖ 

 สรุปได้ว่า ลักษณะของบัณฑิต เป็นคนคิดดี มีใจสุภาพ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง พูดจาดี มี
วาจาสุภาพ วาจาจริงใจ วาจาไพเราะ วาจามีประโยชน์ และทําดีเป็นบัณฑิตาปทาน คือ เว้นการฆ่ากัน 
เว้นการลักขโมย เว้นการประพฤติผิดประเวณีต่อกัน  

 มูลเหตุแห่งการควรคบบัณฑิต ซึ่งมีอยู่ ๓ ประการ คือ 
 ๑. บัณฑิตไม่มีภัย คือไม่มีสิ่งอันน่าสะดุ้งหวาดเสียวอยู่ในตน แต่มีตนเป็นพวกพ้องและเป็น

มิตรของคนอ่ืน แสดงอัธยาศัยไมตรีอารีอารอบ ดวงหน้าเอิบอ่ิมย้ิมแย้ม ยินดีสนทนาปราศรัยกับผู้คน
ไปมา เปล่งวาจาไพเราะ กิริยาสุภาพ ชวนให้ผู้พบเห็นหรือนึกถึงเบาใจ นับว่าเป็นผู้เกษมจากภัยใด ๆ 
ทั้งสิ้น และไม่เป็นภัยต่อคนทั่วไป ดูเถิด นํ้าในสระ ร่มเงาต้นไทร และเรือนที่ก่อด้วยอิฐเหล่าน้ีให้ความ
อบอุ่นในฤดูหนาว ให้ความเย็นสบายในฤดูร้อน แต่บัณฑิตให้ความอบอุ่นและความเย็นแก่มวลชนทุก
ฤดูกาล 

 ๒. บัณฑิตไม่มีอุบาทว์ คือไม่มีสิ่งอัปมงคล ไม่มีสิ่งอัปลักษณ์เสื่อมทราม ไม่มีสิ่งอัปรัย์น่า
เกลียดและไม่มีสิ่งจัญไรช่ัวร้ายอยู่ในตนและไม่มีอุบาทว์แก่ผู้คนไปมา แต่เป็นมงคลแก่เขา เย้ืองกราย
กิริยาเป็นมหาเสน่ห์ เผยวาจาเป็นมหานิยม และแสดงอัธยาศัยเป็นมิ่งขวัญแก่คนทั่วไป นับว่าไม่มี
อุบาทว์ทั้งแก่ตนและคนอ่ืน 

 ๓. บัณฑิตไม่มีอุปสรรค คือไม่มีเหตุขัดข้องอยู่ในตัว มีทางดําเนินชีวิตสะดวกราบรื่นปลอด
โปร่ง และไม่เป็นอุปสรรคแก่คนอ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับตน ดําเนินกิจการได้สะดวกทุกวิถีทาง 
ดังน้ัน อกิตติดาบส เห็นว่า บัณฑิตไม่มีอุปสรรคในตัว และไม่เป็นอุปสรรคแก่คนอ่ืน เมื่อพระอินทร์
ประทานพร จึงขอรับพรว่า “ขออาตมาได้พบเห็นแต่บัณฑิต ได้ยินแต่ข่าวคราวของบัณฑิต ได้อยู่
ร่วมกับบัณฑิต ได้ทํากิจการเกี่ยวข้องกับบัณฑิต และได้ชอบพอโอ๓ปราศรัยกับบัณฑิต” และว่า 
“บัณฑิตไม่แนะนําสิ่งที่มิควรแนะนํา ไม่ประกอบในสิ่งที่มิใช่ธุระ การแนะนําถูกทางเป็นการดีของ
บัณฑิต บัณฑิตแม้มีผู้พูดดี ๆ ก็ไม่โกรธ และรู้จักอุบายแนะนํา การพบเห็นบัณฑิตน้ันจึงดีนัก”๔๗  

ผู้วิจัยขอนําเสนอ ตัวอย่างการคบหาสัตบุรุษเพ่ือเป็นการขยายความให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
 
 

                                                 
๔๖สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), อ้างแล้ว, หน้า 

๔๖. 
๔๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๗-๔๘. 
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ตัวอย่างเรื่องการคบหาสัตบุรุษ 
เรื่องท้าวสักกเทวราช 
 เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่หมู่บ้านเวฬุคาม อันต้ังอยู่ในที่ไม่ไกลเบ้ืองทิศทักษิณแห่ง

เมืองไพสาลี ได้เกิดประชวรลงพระโลหิต ท้าวสักกเทวราชทรงทราบเหตุน้ันแล้ว จึงเสด็จมาทรง
อุปัฎฐากอยู่ พระองค์ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนแตะต้องภาชนะสําหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาทรงเอา
ภาชนะดังกล่าววางทูนไว้เหนือพระเศียรนําออกไปเททิ้ง เหมือนเช่นคนนําภาชนะของหอมไปฉะน้ัน 
จวบจนพระศาสดาหายประชวรแล้ว พระองค์จึงเสด็จกลับไปสู่เทวโลก ภิกษุทั้งหลายพูดกันว่า น่า
อัศจรรย์จริง ท้าวสักกเทวราชมีความรักใคร่ในพระศาสดา ทรงสละทรัพย์สมบัติมาอุปัฎฐากแล้ว พระ
ศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกเทวราชทรงพิจารณาเห็นว่าการเห็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดี 
การน่ังในที่แห่งเดียวกันกับท่านก็ดี การได้ทําวัตรและปฏิบัติแก่ท่านก็ดี ยังประโยชน์ให้สําเร็จ ดังน้ี จึง
ได้มาเสด็จอุปัฎฐากเรา ต่อจากน้ัน ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เพราะผู้คบค้าสมาคมกับคน
พาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ ตลอดเวลา เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู การ
อยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุข มีปัญญา เป็นพหูสูต มีปกติ เอาธุระ มีวัตร เป็นพระอริยะ เป็น
สัตบุรุษ มีปัญญาดีเช่นน้ัน เหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดาวนักษัตร๔๘ 

 เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นว่า การคบคนพาลมิทําให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด คนพาลเป็นบุคคลที่ไม่
พึงปรารถนาในหมู่สังคมท่ีได้ช่ือว่าบัณฑิต เพราะคนพาลจะคิด จะพูด และกระทํา ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่
ดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใดเลย หากใครคบคนพาล มีแต่จมด่ิงสู่ความทุกข์ ส่วนการคบบัณฑิต
น้ันจะก่อให้เกิดความสุข นํามาแต่ช่ือเสียง มีคนยกย่อง สรรเสริญ เพราะเป็นผู้ที่มุ่งประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืนและสังคมเป็นใหญ่ และสิ่งสําคัญอันนับว่าเป็นบัณฑิตผู้ประเสริฐคือ บุคคลผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้ง
ปวง คือ บุคคลผู้บรรลุอรหัตตผล 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๘ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๐๗-๒๐๘/๙๗, มหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะกรรมการแผนกตํารา กอง

วิชาการ, พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๐๗-๒๑๑. 
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อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว้ชอบ คือดํารงตนอยู่ในศีลธรรม และดําเนินแน่วแน่ในวิถีทางที่จะนําไปสู่
จุดหมายที่ดีงามเพราะบุคคลน้ัน ๆ ได้รับการแนะนํา ความรู้ ความเข้าใจในการดํารงชีวิต ในการ
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จากการท่ีได้สมาคม หรือปฏิสัมพันธ์ กับคนดีมีศีลธรรม 
เช่ือฟังผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ ฯลฯ และอยู่ในถิ่นที่เหมาะ เมื่อเป็นบุคคลที่ ดํารงตนอยู่ในศีลธรรม คือ ต้ัง
ตนไว้ชอบแล้ว น่ันก็ย่อมหมายถึงว่า บุคคลน้ัน ๆ มีอัตตสัมมาปณิธิ 

 อีกนัยหน่ึง หมายถึง การต้ังอยู่ในประโยชน์ปัจจุบัน ได้แก่ การหมั่นหาทรัพย์ การรักษา
ทรัพย์ไว้ การมีเพ่ือนดี การเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดี การต้ังอยู่ในประโยชน์ในอนาคต ได้แก่ ความ
สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ความสมบูรณ์ด้วยศีล ความสมบูรณ์ด้วยจาคะ ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา  
การต้ังอยู่ในประโยชน์ในอนาคต ได้แก่ ความสมบูรณ์ด้วยศรัทธา ความสมบูรณ์ด้วยศีล ความสมบูรณ์
ด้วยจาคะ ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา เมื่อเข้าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ และสัตบุรุษแนะนําสิ่งที่ควร
แนะนําตามจักรข้อที่ ๒ แล้ว ผู้เข้าไปคบหาสัตบุรุษน้ัน ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของสัตบุรุษ ย่อมเป็น
ผู้ต้ังตนไว้ชอบ 

การต้ังตนไว้ชอบถือเป็นการรู้จักตนเองเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในก่อนคือ ต้ังในกาย 
วาจา และใจ การต้ังตัว ไว้ชอบก่อนแล้ว การต้ังตัวภายนอกก็พลอยมีมาเองเพ่ือการเข้าใจง่ายขึ้น การ
ต้ังตนไว้ชอบจําแนกเป็น ส่วน คือ การต้ังกายถูก การต้ังวาจาถูก และการต้ังใจถูก๔๙ ดังน้ี 

๑. การต้ังกายถูก คือ ต้ังกายถูกลงในระเบียบของกาย การปรับปรุงท่วงทีและกิริยาให้ดีงาม
เรียบร้อย โดยเว้นทําช่ัว ประพฤติดีด้วยกาย จึงจําแนกเป็น ระเบียบท่วงที ท่าทางหรือท่าทีแห่ง
อวัยวะ ที่แสดงออกมียกมือและยกเท้า การวางท่วงทีให้เหมาะสม กับบานะและภูมิรู้ของตนน่ีคือ
ระเบียบท่วงที ถ้าวางท่วงทีให้สูงเกินหรือตํ่ากว่าฐานะและภูมิรู้ของตน ซึ่งเป็นการเหลื่อมล้ําตํ่าสูงเสีย
หลักความเป็นจริงถือว่าไม่เป็นมงคล คนที่มีฐานะตํ่ามีความรู้น้อย แต่ชอบอวดอ้างศักดานุภาพจนเกิน
ตัว เหมือนแมลงป่องอวดพิษที่หาง ถือว่าไม่เป็นมงคล 

 ระเบียบท่วงทีสําคัญที่สุด เป็นเครื่องสมัครสมานไมตรีโน้มน้าวคนให้เคารพนับถือและ
สามัคคีกัน ถ้าวางท่าทีพลาดอาจจะเกิดโทษ ทําให้สังคมต้องแตกแยกกันได้ ดังน้ัน การวางท่วงทีให้
เหมาะกับฐานะและภูมิรู้ของตน จึงควรอาศัยความรู้สึกผิดชอบ ตามลักษณะของคนท่ัวไปนั้นมี ๔ 
ชนิด คือ 

๑) รู้สึกผิดชอบช้าแล้วสารภาพ 
๒) รู้สึกผิดชอบเร็วแล้วสารภาพ 
๓) รู้สึกผิดชอบช้าแล้วไม่สารภาพ 

                                                 
๔๙สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), อ้างแล้ว, หน้า 

๑๑๐ 
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๔) รู้สึกผิดชอบเร็วแล้วไม่สารภาพ 
 ในที่น้ีมุ่งให้รู้สึกผิดชอบ จะช้าหรือเร็วแล้วสารภาพเป็นสําคัญ จงรักษาท่วงทีของตนตามที่

กล่าวข้างต้นแล้วจะเป็นผลแก่ตนเองอันจะเกิดเป็นมงคล 
 สําหรับระเบียบกิริยา คําว่ากิริยา คืออาการของอวัยวะร่างกายท่ีเคลื่อนไหวออกมาให้

ปรากฏแก่มวลชน กิริยาน้ีคู่กับระเบียบท่วงที การปรับปรุงกิริยาให้เรียบร้อย เป็นกิริยางาม กิริยาดี 
กิริยาอ่อนโยนและกายสุจริต คือ ระเบียบกิริยาได้แก่ กิริยางาม กิริยาดี กิริยาอ่อนโยน และกายสุจริต 
ผู้แสดงกิริยาให้เคลื่อนไหวชอบเป็นเมตตากายกรรม หวังเก้ือกูลกันด้วยเมตตากรุณา ให้ความสุจริตแก่
ชีวิต ถือว่าชีวิตอิสระมีค่าสําหรับผู้มีชีวิต ต้ังใจแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบและถือกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สิน โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือความสงบสุขของสังคม 

 ภาษากายเป็นสิ่งที่ควรศึกษา บางคนจิตคิดอย่างการกระทําอีกอย่าง อาทิ บางคนมีจิตใจที่
คิดร้ายต่อผู้อ่ืน แต่แสร้งกระทําดีต่อบุคคลน้ัน จะเห็นบ่อย ๆ ในละครไทย เป็นต้น มักจะทําเป็นผู้หวัง
ดีให้นางเอกหรือพระเอกตายใจและก่อเกิดความทุกข์ให้พระเอกและนาเอก สําหรับพระเอกและนา
เอกก็ก่อความทุกข์ให้กันและกันคือทั้งคู่ชอบกันมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน แต่แสร้งกระทํา
พฤติกรรมว่าไม่รักไม่สนใจ เพ่ือปิดบังซ่อนความในใจ สิ่งเหล่าน้ีมักจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดและก่อ
เกิดปัญหา สําหรับในละครเป็นเพียงบทบาทที่ทําให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน ชีวิตคนเราก็มีบทบาท
อย่างน้ีเหมือนกัน ฉะน้ันจึงควรปรับปรุงระเบียบท่วงทีและระเบียบกิริยาตามท่ีกล่าวแล้ว 

๒. การต้ังวาจาถูก คําพูดที่มีหลักฐานอ้างอิง คําพูดที่ไพเราะ พูดมีเน้ือหา มีระเบียบ มี
กําหนด ถูกกาลเทศะประกอบด้วยเมตตาจิต เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ชวนให้ผู้ฟังชอบพอรักใคร่
พึงใจ เป็นต้น วาจาเป็นสิ่งสําคัญของสังคม วาจาทําให้อยู่ด้วยกันเป็นสันติสุข การต้ังวาจาถูกจึงเป็น
เหตุให้ผู้พูดไม่เดือดร้อน และไม่เป็นเหตุเบียดเบียนคนอ่ืนด้วย ในชีวิตคนเรานี้ทุกข์เพราะคําพูดมี
มากมาย บางคนถึงขนาดฆ่าตัวตาย เพราะคําพูดของคนอ่ืนที่ทําให้เป็นทุกข์ไม่สามารถอยู่สู้หน้าต่อไป
ได้ คําพูดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสามารถให้มีความสุขหรือความทุกข์ คนเราจึงแสวงหาสิ่งที่ขวยให้ฟังแล้ว
ระร่ืนหู ไพเราะจับใจเกิดความสุข อาทิ ฟังเพลงที่ไพเราะ ต้องการซื้อสินค้ากับผู้ขายท่ีมีวาจา
อ่อนหวานชวนให้ต้องการซื้อสินค้าน้ัน เป็นต้น  

 ปัจจุบันคนมักใช้คําพูดเพ่ือเสียบทิ่มแทงใจกัน ให้คู่กรณีเกิดความทุกข์ เกิดความเจ็บใจคิด
อาฆาต ปองร้ายกัน คําพูดที่ไม่เป็นความจริง ไม่เป็นประโยชน์ สร้างความไม่พอใจให้ผู้ฟัง สิ่งเหล่าน้ีไม่
เป็นประโยชน์ เร่ืองคําพูดในพระพุทธศาสนาสอนไว้มากมาย เพ่ือการดํารงชีวิตที่เป็นประโยชน์ การต้ัง
วาจาถูกจึงเป็นมงคล 

๓. การต้ังใจถูก ใจต้องมีสติคุ้มครองไม่ยอมตาม ใจมีอํานาจเหนือเป็นใหญ่ ใจต้องได้รับการ
อบรมให้มีเมตตาต่อปวงมนุษย์และสัตว์ ควรฝึกใจให้กล้าหาญ ให้บริสุทธ์ิและเบิกบาน เป็นต้น เมื่อใจ
ได้รับการอบรมย่อมเป็นใจที่มีระเบียบ เพราะมีกําลังมั่นคง ไม่ผลุนผันแล่นไปตามอารมณ์ ที่มากระทบ 
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มีดวงปัญญาสว่างแจ่มใส วินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รู้จักประมาณตน พอใจในกิจการของตนท่ี
เป็นอยู่ มีสันโดษ อดทน ยับย้ังใจได้ ไม่คิดโลภ ไม่ก่อความเดือดร้อนและเห็นชอบตามคลองธรรม ซึ่ง
ทําให้ตนคิดชอบทําชอบพูดเป็นมโนสุจริต  

พระพุทธศาสนามักกล่าวถึงการทําความช่ัวหรือการทําความดี ว่ามี ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ ทําดีย่อมได้รับผลดี ทําช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว หากทําดีเป็นมงคลชีวิต หากทํา
ช่ัวก็เป็นอัปมงคล การดํารงตนอยู่ในทางที่ถูก จึงเน้นทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทราบกันแล้วว่า 
การต้ังกายถูก การต้ังวาจาถูก และการต้ังใจถูกน้ันเป็นอย่างไร เมื่อต้องการต้ังตนไว้ชอบก็ต้องทําสิ่งที่
เป็นเหตุให้เจริญด้วยการต้ังกายวาจาและใจให้ถูก เป็นการดํารงตนอยู่ในทางที่ชอบที่ถูกต้อง๕๐  

นอกจากน้ียังมีหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการต้ังตนไว้ชอบ ก็คือ สัมมาทิฏฐิ เน่ืองจากว่า คนเรา
สามารถทํากรรมได้ ๓ ทาง คือ ทางกาย วาจา และทางใจ แต่ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้อง บุคคลน้ีจะมี
กุศลกรรมทางใจ ซึ่งทําให้สํารวมระวังไม่ทํากรรมไม่ดี ในอีกทางคือ เมื่อคิดดีก็จะทําดีพูดดี แต่ถ้ามี
ความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็จะสร้างอกุศลกรรม ทั้ง๓ทางเช่นเดียวกัน กลายเป็นคนไม่มีศีลธรรม ได้รับการ
ติเตียน และไปสู่อบาย  

การต้ังตนไว้ชอบจําเป็นต้องมีสุจริต๓แล้วสิ่งสําคัญคือความคิดเห็นที่ถูกต้อง สัมมาทิฏฐิ น้ัน
เป็นสิ่งสําคัญ บุคคลที่มีความเช่ือเรื่องบาปบุญคุณโทษ เช่ือเรื่องผลของกรรม และเช่ือว่าสิ่งต่าง ๆ 
ย่อมเกิดจากเหตุปัจจัย จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ คือความสุขทั้งในปัจจุบันและในโลกหน้า ในอลคัททู
ปมสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งทิฏฐิไว้ว่า มี ๖ประการ๕๑ ได้แก่ 

๑. ผู้ไม่ได้สดับ ไม่เห็นพระอริยะทั้งหลาย 
๒. ผู้ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ 
๓. ผู้ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะ 
๔. ผู้ไม่เห็นสัตบุรุษ 
๕. ผู้ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
๖. ผู้ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายของสัมมาทิฏฐิไว้หลายนัย จะขอยกมาเฉพาะที่จําเป็นบาง

ประการ ดังน้ี 
 ๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญา อาทิ ในพาหิรินิจสูตร พระองค์ตรัสว่า สัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่

เห็นความไม่เที่ยงของอายตนะทั้ง๖๕๒ 

                                                 
๕๐เร่ืองเดียวกัน,หน้า ๑๑๑-๑๒๓. 
๕๑ม.มู.๑๘/๒๘๑/๒๗๒. 
๕๒สํ.สฬา.๒๘/๔/๖-๗. 
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 สัมมาทิฏฐิ เป็นตัวปัญญา ธรรมที่เป็นเคร่ืองเจริญแห่งปัญญา เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เป็น
เคร่ืองทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัติผล คือปัญญาวุฒิธรรม ปัญญาวุฒิธรรม๔ได้แก่ 

 ๑) สัปปุริสสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ 
 ๒) สัทธัมมัสวนะ ฟังพระสัทธรรม 
 ๓) โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย 
 ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม๕๓ 
 ๒. สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ในอริยสัจจ์ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ในเหตุให้ทุกข์เกิด ความรู้ในข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อันน้ีเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ๕๔ อริยสัจจ์ ๔ ได้แก่  
  ๑)  ทุกข์ ความทุกข์ สภาที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ

ความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อว่า อุปาทานขันธ์๕ เป็นทุกข์ 

  ๒)  ทุกขสมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา๓ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภาวตัณหา 

  ๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกําจัดอวิชชา
สํารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือนิพพาน 

  ๔)  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลาง๕๕  

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความรู้ในอริยสัจจ์๔ คือ การรู้ในเรื่องทุกข์ และการดับ
ทุกข์ เป็นการแสดงเหตุและผลใน๒ ประเด็น คือ สาเหตุของการเกิดทุกข์ (สมุทัย) ผลคือ ทุกข์ที่
เกิดขึ้น(ทุกข์) เหตุคือทางปฏิบัติเพ่ือพ้นทุกข์(มรรค) ผลคือ สภาวะพ้นทุกข์ นิพพาน(นิโรธ)  

 ในที่น้ีขอนํากระบวนการเกิดสัมมาทิฏฐิตามหลักพระพุทธศาสนาแบบถูกต้อง เป็นระบบ
ระเบียบที่ชัดเจน ธรรมน้ันคือ มงคล๓๘ ประการ ซึ่งกระบวนการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
มีความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาทิฏฐิ๒ระดับ คือ โลกิยสัมมาทิฏฐิ ระดับของโลกุตรสัมมาทิฏฐิ จะเห็นได้
ถึงการจัดวางข้อธรรมในมงคลสูตรเป็นไปอย่างมีลําดับขั้นตอนและมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน โดย
เริ่มจากหัวข้อธรรมท่ีเก่ียวกับการสร้างเหตุปัจจัยแห่งการเกิดสัมมาทิฏฐิ และเช่ือมต่อด้วยหัวข้อธรรม

                                                 
๕๓องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๒๔๘/๖๓๖. 
๕๔ม.มู. ๑๗/๑๓๕/๕๐๑. 
๕๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๕. 



๑๐๓ 
 

ที่เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักอริยมรรค แล้วจบลงด้วยหัวข้อธรรมที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติคือพระนิพพาน พร้อมทั้งสภาวะจิตของผู้เข้าถึงความหลุดพ้น คือโลกุตรธรรม๕๖  

 ๓. ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิตามหลักมงคล ๓๘ ประการ๕๗ ขอนํามาเฉพาะที่สําคัญ สําหรับการ
บริหารธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี 

  ๑) การไม่คบคนพาล ถ้าหลีกเลี่ยงคนพาลไม่ได้ก็ตระหนักว่ากําลังอยู่ใกล้สิ่งเป็นอันตราย 
การไม่คบคนพาลถือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนประสบความสําเร็จ ถือว่าเป็น
การจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวให้เหมาะสมก่อนที่จะพัฒนาต่อไป 

  ๒) การคบบัณฑิต บัณฑิตคือผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา การคบบัณฑิตทําให้ได้รับการ
ถ่ายทอดคุณธรรมและประพฤติตนสุจริตทั้งทางกาย วาจาและใจ  

  ๓) บูชาผู้ที่ควรบูชา ถือเป็นการเอาเย่ียงอย่างในการดําเนินชีวิต เป็นต้นแบบให้ดูและเป็น
ตัวอย่างให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามท้ังหลาย และพัฒนาคุณธรรมให้เจริญย่ิง ๆ ขึ้นไป 

  ๔) การอยู่ในถิ่นที่สมควร เป็นการรู้จักปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
ตนเอง ย่อมได้สิ่งประเสริฐ ๖ประการคือ ความเห็นและการได้ฟังอันประเสริฐ ลาภอันประเสริฐ 
(ศรัทธาเลื่อมใสปัญญาของพระพุทธเจ้าและพระสาวก) การศึกษาที่ประเสริฐ(ศีล สมาธิ ปัญญา) การ
บํารุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐ และความระลึกถึงพระรัตนตรัยอันประเสริฐ สิ่งประเสริฐอันจะเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนต่อไป 

 ๕) การได้ทําบุญไว้ในปางก่อน ถือเป็นการพัฒนาตนเองเป็นการสั่งสมคุณความดีไว้เป็น
ทุน แต่ละคนมีความดีเป็นทุนไม่เท่ากัน ควรสร้างเหตุสร้างปัจจัย เพราะความดีจะคอยเป็นกําลังต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

 ๖) การต้ังตนไว้ชอบ เป็นการพัฒนาตนที่ทําได้ไม่ยาก คือต้องเป็นคนมีศรัทธา รักษาศีล 
ทําทาน เป็นต้น ผู้ที่หัดทําตนในทางที่ชอบย่อมพ้นจากทางไปอบาย 

 ๗) ความเป็นพหูสูต เพ่ือให้เป็นคนรอบรู้ ฉลาดรู้ อันเป็นเหตุให้เกิดปัญญา เห็นแนวทาง
การดําเนินชีวิต ทําให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้ ตลอดจนทําให้พ้นทุกข์ 

                                                 
๕๖พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา, การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ ใน

การพัฒนาชีวิตตามหลักัชฌมาปฏิปทาในพระสุตตันตปิฎก, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, หน้า ๑๐๒. 

๕๗กิตติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์ , การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มี ต่อ
พระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ, ศาสนสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๗, หน้า ๑๖๖-๑๗๕. 



๑๐๔ 
 

  ๘)  การศึกษาศิลปะ เป็นผู้มีความสามารถเชิงปฏิบัติการ ทําให้มีความสามารถโดดเด่น
กว่าคนอ่ืน ไหวพริบดี ช่วยทําให้โลกเจริญ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจจึงนับว่าเป็นผู้มีศีลปะ 

  ๙)  วินัยที่ศึกษาดีแล้ว คนมีวินัยจะไม่เบียดเบียนคนอ่ืน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
  ๑๐) วาจาสุภาษิต องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต ได้แก่ พูดในเวลาที่เหมาะสม พูดความ

จริง อ่อนหวาน มีประโยชน์ พูดด้วยเมตตาจิต ถือเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ 
  ๑๑) การงานไม่คั่งค้าง สาเหตุงานค่ังค้างได้แก่ ทําไม่ถูกเวลา ทําไม่ถูกวิธี ไม่ยอมทํางาน 

ควรใช้อิทธิบาท๔ ในการแก้ไขคือ ฉันทะความต้ังใจที่จะทํา วิริยะความเพียร จิตตะเอาใจใส่ในสิ่งที่ทํา 
และวิมังสาไตร่ตรองหาเหตุผลที่ทํา ผู้ไม่เกียจคร้านถือเป็นมงคล 

  ๑๒) กรรมที่ไม่มีโทษ หรือการงานที่ไม่มีโทษ เช่น การถือศีล๘ การปลูกป่า การสร้าง
สะพาน เป็นต้น ทําให้รู้จักทํางานที่ไม่มีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อ่ืน 
คนถือศีล๘วันหน่ึงคืนหน่ึง มีอานิสงส์มากกว่า สมบัติของเมือง๑๖ เมือง การรักษาศีลเป็นเคร่ืองชําระ
จิตใจให้บริสุทธ์ิ เป็นหนทางพระนิพพาน 

  ๑๓) ระวังการด่ืมนํ้าเมา โทษการด่ืมนํ้าเมาคือ เสียทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท บ่อเกิด
แห่งโรค เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย และเป็นเหตุบ่ันทอนปัญญา 

  ๑๔) ความสันโดษ ยินดีตามพึงได้ (ยถาลาภสันโดษ) ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้ หรือ
เกินไปกว่าที่ตนพึงได้โดยถูกต้องชอบธรรม ยินดีตามกําลัง (ยถาพลสันโดษ) ไม่ยินดีอยากได้เกินกําลัง 
ไม่หวงแหนเก็บรักษาไว้ให้เสียประโยชน์ ควรสละให้ผู้อ่ืนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และยินดีตาม
สมควร(ยถาสารุปปสันโดษ) ยินดีตามท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของตน 

  ๑๕) ความอดทน พระพุทธเจ้าสอนให้มีความอดทนหมายถึงให้บุคคลเป็นผู้รักษาภาวะ
ปกติของตนไว้ ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ฝึกฝนจิตให้มีความหนักแน่น ความอดทนต่อ
ความลําบาก ต่อทุกขเวทนา ต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออํานาจกิเลส  

 คนที่ประสบความสําเร็จต้องพัฒนาตามมงคล๓๘ ประการ เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจอย่าง
ย่ังยืน ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่หมู่สัตว์ทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นทางสวรรค์และนิพพาน อานิสงส์
ของมงคลท้ังหมด จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์สูงสุด๕๘ 

 ผู้วิจัยขอนําเสนอ ตัวอย่างการต้ังตนไว้ชอบเพ่ือเป็นการขยายความให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
 
 

                                                 
๕๘กิตติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์, การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อ

พระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๖-๑๗๕. 



๑๐๕ 
 

ตัวอย่างเรื่องการต้ังตนไว้ชอบ 
เรื่องบุตรเศรษฐี 
เศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี เขาเป็นคนรํ่ารวยมาก มีทรัพย์สมบัติถึง ๘๐ โกฏิ เขามีลูกชาย

คนหน่ึง ลูกชายของเขาเมื่อเติบโตพอที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็ไม่ยอมศึกษาเล่าเรียนศิลปะศาสตร์
อะไรเลย เพราะคิดว่า พ่อแม่ของตนร่ํารวยแล้ว ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่มีมากมาย ไม่จําเป็นต้องศึกษา
เล่าเรียน ลูกชายของเศรษฐีได้แต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐี ซึ่งมีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิเหมือนกัน 
รวมท้ังสองครอบครัวมีทรัพย์สมบัติ ๑๖๐ โกฏิ ต่อมาพ่อแม่ของเขาทั้งสองได้เสียชีวิต ทรัพย์สมบัติ
ทั้งหมดก็เป็นของพวกเขา ลูกชายเศรษฐีและภรรยาไม่ได้ทํางานประกอบอาชีพอะไรเลย คอยใช้สอย
ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่อย่างเดียว ต่อมาพวกเขาได้ไปคบหาสมาคมกับนักเลงสุรา เขาได้ใช้จ่ายทรัพย์
ให้หมดไปด้วยการซื้อสุรา อาหาร และจ้างนักดนตรีมาขับร้องดีดสีตีเป่า เพ่ือสร้างความสนุกสนาน 
ทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลก็หมดสิ้นไปทุกวัน ๆ ด้วยเวลาไม่นานนัก เขามีเพ่ือนที่ไม่ดีล้วนแต่เป็น
นักเลงสุราเป็นจํานวนมากมาร่วมกิน ด่ืม จนทรัพย์หมดสิ้นไปทั้ง ๑๖๐ โกฏิ เมื่อทรัพย์หมด เขาก็ขาย
ที่ดินและบ้านเรือนจนไม่เหลืออะไรเลย เมื่อเขายากจน เพ่ือนกินทั้งหลายก็พากันหนีไป ลูกชายเศรษฐี
และภรรยากลายเป็นคนยากจน เข็ญใจ ไม่มีบ้านเรือนที่จะอาศัย ต้องถือกะลาเที่ยวขอทานในที่สุด 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “พวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติตนให้เป็นคนดี ในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์
ไว้ ย่อมซบเซา เหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ที่เปือกตมไร้ปลา ฉะน้ัน พวกคนโง่เขลาไม่ประพฤติ
ตนให้เป็นคนดี ในวัยหนุ่มสาวก็ไม่ได้หาทรัพย์ไว้ ย่อมนอนรําพึงถึงความหลัง ดุจลูกธนูที่พ้นจากแล่ง๕๙  

 เรื่องบุตรเศรษฐีได้ให้ข้อคิดเก่ียวกับการใช้ทรัพย์เป็นอย่างมาก เพราะลูกชายเศรษฐีมีความ
ประมาทในการใช้จ่ายทรัพย์ จึงประสบความเดือดร้อนในบ้ันปลายของชีวิต เปรียบเหมือนคนในสังคม
ทุกวันน้ีที่ล้มเหลวประสบมรสุมชีวิตครอบครัวเกิดการแตกแยก ชีวิตล่มสลาย เพราะเป็นการต้ังตนไว้
ไม่ชอบ เงินทองหามาได้ก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักการประมาณตน ดังน้ันพระพุทธองค์ ทรงตรัสให้คน
ดี ผู้ที่ต้องการมีความมั่นคงในชีวิต ควรต้ังตนไว้ในหลักธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน หรือ
หลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้นที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ซึ่งมีดังน้ี 

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน 
และการประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้มีความชํานาญ และรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตรา หา
วิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและดําเนินการให้ได้ผลดี 

                                                 
 ๕๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๕-๑๕๖/๘๐, มหามกุฏราชวิทยาลัย,คณะกรรมการแผนกตํารา

,พระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า
๑๘๒-๑๘๕, ประเสริฐ คําผาล, เรือตรี, จักร ๔, หน้า๔๐-๔๑. 



๑๐๖ 
 

๒. อารักขสัมปทาน ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษา โภคทรัพย์และ
ผลงานที่ตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย 

๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ 
และมีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน 

๔. สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกําหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้
ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้๖๐ 

 ผู้ที่ต้ังตนไว้ชอบในเร่ืองของการรู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ เป็นคนที่รู้จักทํามาหา
กินในอาชีพสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนเพราะมีหลักธรรมประจําใจ สามารถต้ังตัวสร้างฐานะและสร้าง
ครอบครัวให้มีความสุข มีความมั่นคง แต่สิ่งที่เก้ือหนุนให้ผู้ที่จะพัฒนาตนไปสู่ความเจริญอย่างย่ังยืน
และประสบความสําเร็จ 

 ตามท่ีกล่าวแล้วการต้ังตนไว้ชอบต้องมีหลักธรรมที่ทําให้เกิดปัญญา ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ในที่น้ีก็
ได้มุ่งเน้นหลักธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ อันเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ เพ่ือประกอบกันเป็น
หลักธรรมที่ทําให้ต้ังตนไว้ชอบ ตน หมายถึง ร่างกายและจิตใจ การต้ังตนไว้ชอบจึงควรต้ังกายให้ถูก 
ต้ังวาจาให้ถูก และต้ังใจให้ถูก ดังน้ันการต้ังตนไว้ชอบจึงหมายถึง การต้ังอยู่ในสุจริต ๓ ก็คือกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประกอบด้วย ๑)กายสุจริต การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม ๒)
วจีสุจริต การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดคําหยาบ การไม่พูดเพ้อเจ้อ ๓)มโนสุจริต การไม่
อยากได้ของผู้อ่ืน การไม่คิดพยาบาทผู้อ่ืน การเห็นชอบตามคลองธรรม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

                                                 
 ๖๐อง.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔ /๓๔๐-๓๔๒, ๕๕/๓๔๕-๓๔๖, ๗๕/๓๘๘,๗๖/๓๘๙-๓๙๑, 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๖๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๖๘-๖๙. 
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๑๐๘ 
 

พระเจ้ามหากัปปินะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ความที่บุคคลเห็นปานน้ีมีบุญอันทําไว้ก่อน จึงตรัสว่า เป็น
มงคล”๖๑ 

ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในก่อนซึ่งในมังคลัตถทีปนี ได้แสดงไว้ในเร่ืองพระมหากัปปินเถระ
ความว่า พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ัน 
ได้ตรัสคาถาเหล่าน้ีในสิริโจรชาดก ติกนิบาตรว่า ดังน้ี  

“คนไม่มีบุญ มีศิลปะก็ตาม ไม่มีศิลปะก็ตาม มีความขวนขวาย รวบรวมทรัพย์
ใดไว้เป็นอันมาก คนมีบุญเท่าน้ันย่อมบริโภคทรัพย์เหล่าน้ันโภคะเป็นอันมาก ล่วงสัตว์
เหล่าอ่ืนเสียเกิดข้ึนแก่คนผู้ทําบุญไว้ ในที่ทุกสถานทีเดียว อน่ึงโภคะเป็นอันมากย่อม
เกิดขึ้นในที่แม้มิใช่บ่อเกิดทั้งหลาย”๖๒ 

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายว่า ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้

ทําความดีไว้ในก่อน, ทําความดีให้พร้อมไว้ก่อนแล้ว หมายถึง ความเป็นผู้มีบุญได้กระทําไว้ก่อน๖๓ 
ชีวิตของคนเราจึงเป็นกระบวนการแห่งกรรม กรรมที่ทุกคนมีเจตนากระทําลงไป จะดีหรือช่ัวถูกหรือ
ผิดก็ตาม เป็นตัวหลักในการบริหารการจัดการในแต่ละกรณี แต่กรรมในส่วนอดีตอาจจะทําหน้าที่
อุปถัมภ์เบียดเบียน หรือตัดรอน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่นึกไปที่ไปที่มาของเหตุที่
ก่อให้เกิดในกรณีน้ันไม่ได้ เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาที ถือว่าทุกอย่างเกิดมาจากกรรมที่
กระทําด้วยตนเอง๖๔ กล่าวคือการได้สั่งสมบุญมาก่อน ที่เรียกว่าปุพเพกตปุญญตานั้นหมายถึงความดี
ทุกอย่างที่ได้ทํามาแล้ว ได้สั่งสมไว้แล้วทั้งในอดีตชาติ ในชาติปัจจุบัน ซึ่งทําจิตให้สะอาด ให้สูงขึ้น อัน
จะส่งผลเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้ที่ได้สั่งสมบุญไว้ ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งในชาติน้ีและ
ชาติต่อไป ถือเป็นบุญวาสนามาก่อนก็ได้๖๕ 

                                                 
๖๑มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พิมพ์คร้ังที่ ๑๗, 

พ.ศ .๒๕๕๕, หน้า ๑๔๗. 
๖๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๖๑. 
๖๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕๓. 
๖๔คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สารัตถะวิชาการ

พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๘๒. 
๖๕พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา (ฉบับรวมเล่ม), 

(กรุงเทพมหานคร : วัดโสมนัสวิหาร, ๒๕๔๘), หน้า ๕๗. 



๑๐๙ 
 

บุญ หมายถึง การกระทําดี คุณงามความดี การทําบุญไว้ในปางก่อน หมายความว่า ได้อบรม
ความดี บําเพ็ญบุญบารมี ในกาลที่ล่วงแล้วเป็นลําดับมา เป็นเหตุให้บุคคลแลเห็นผล แห่งความดีที่ตน
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน บุญบารมี คือ บารมี ๑๐ ประการ อันประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี 
บารมีดังกล่าวน้ี ชายและหญิง ผู้เกิดมาในชาติปัจจุบัน พอรู้ความก็ได้เริ่มบําเพ็ญบารมี ทั้งน้ีอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือคุณความดีอย่างอ่ืน ๆ ด้วยความอุตสาหมาจนถึงวันวานน้ีก็ดี ผู้ได้บําเพ็ญบารมีเหล่าน้ี 
หรือคุณความดีอย่างอ่ืนอีก มาแต่ชาติอดีตช่ือว่าเป็นผู้มีบารมีมาก่อน ได้ทําบุญไว้ในปางก่อน ธรรมดา
บุคคลย่อมปรารถนาความเจริญแก่ตน ด้วยกันทั้งน้ัน แต่ความเจริญที่บุคคลปรารถนาอยู่น้ัน เป็นตัว
ผล บุคคลจะได้ด้วยการลงทุนทําความดีอันเป็นเหตุไว้ก่อน ถ้าเป็นแต่เพียงปรารถนาแต่มิได้ลงทุนทํา
ความดี ผลอันเป็นกําไรจะมีมาแต่ไหน เพราะฉะนั้น บุคคลผู้ปรารถนาผลดีคือความเจริญ จึงควร
อบรมความดีคือบุญอันเป็นตัวเหตุก่อน เมื่อได้อบรมบุญอันเป็นเหตุไว้ก่อนแล้ว ผลคือความเจริญแม้
ไม่ต้องปรารถนาก็คงจะมีมาเป็นแน่ 

อน่ึง บุคคลผู้ได้กระทําบุญน้ัน ท่านเปรียบว่าเป็นประดุจฝังขุมทรัพย์ไว้ ทั้งเป็นขุมทรัพย์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นของใช้ที่ใช้ไม่รู้จักหมด สมบัติแม้ของมหาเศรษฐีนับด้วยโกฏิ ถ้าเจ้าของไม่
รู้จักประหยัด ใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักใช้ในทางอันควร และไม่ควร จนรายจ่ายท่วมรายได้เสมอ ก็ต้องถึง
คราวหมดสิ้นลงในคราวหนึ่ง ส่วนขุมทรัพย์คือบุญ แม้จะใช้จ่ายประการใดก็ไม่รู้จักหมดสิ้น กลับจะ
เป็นทางเพ่ิมพูนให้เกิดความเจริญย่ิงขึ้นเสียอีก ประดุจบุคคลใช้ทุนหมุนเวียนให้เกิดกําไรย่ิงขึ้นฉะน้ัน 
ขุมทรัพย์คือบุญ ท่านจัดว่าเป็นขุมทรัพย์อันมั่นคงที่สุดในโลก เพราะความดีที่บุคคลใดกระทําไว้ก็เป็น
ของบุคคลน้ันเสมอไป ไม่มีโจรคนใดที่สามารถจะลักหรือแย่งชิงนําไปได้ ทั้งจะติดตามตัวไปได้ในที่ทุก
สถาน แม้ทรัพย์ที่บุคคลฝากไว้ในธนาคาร อันนับว่าเป็นหลักฐานมั่นคง ก็ยังไม่มั่นคง ปุพเพ จ กต
ปุญณตาคุณ เป็นที่ต้ังแห่งความสมบูรณ์ด้วยคุณสารสมบัติ ด้วยเหตุประการฉะน้ี สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสสรรเสริญไว้ว่า เป็นสมบัติจักรประการหน่ึงประดุจล้อรถ อันพาผู้ขึ้นให้ลุถึง
สถานที่มุ่งหมายฉะน้ัน เพราะเหตุที่การได้ทําบุญไว้ในปางก่อนเป็นต้นทุนไห้เกิดกําไรคือความเจริญใน
ปัจจุบัน พระพุทธองค์จึงตรัสการทําบุญไว้ในปางก่อนเป็น อุดมมงคล๖๖ 

ผู้บําเพ็ญบารมีไว้ในชาติอดีต มาหลายชาติหรือแม้เพียงหน่ึงชาติ น่ีช่ือว่าผู้มีบุญบารมีมาก่อน
ในชาติอดีต และบุญบารมีน้ีมิใช่อะไรอ่ืน ก็คือบารมีน่ันเอง ดูเถิด เจ้าชายสิทธัตถะโพธิสัตว์ ได้บําเพ็ญ 
ได้บําเพ็ญบารมีมาหลายชาติ เมื่อลุถึงชาติสุดท้ายอาศัยบารมีที่แก่กล้าเข้าสนับสนุน จึงได้ตรัสรู้เป็น

                                                 
๖๖หนังสือ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคล 38 ประการของคนดี พระธรรมโกศาจารย์ อ้างใน 

http://www.ranongtour.com/2011/07/blog-post_15.html, วันที่๑๑ สิงหาคม๒๕๕๘. 



๑๑๐ 
 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมบัญญัติพระวินัยและต้ังพระศาสนาไว้ให้เราปฏิบัติกันอยู่ทุก
วันน้ีน่ีก็คือ พระองค์ได้บําเพ็ญบารมีมาก่อนน่ันเอง เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น ๖๗ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 

๑. บุญบารมี ตามทรรศนะของศาสนาว่า ธาตุกายสิทธ์ิชนิดหน่ึงสิงอยในตัวเราทุกคน ซึ่งมี
ลักษณะพิเศษรู้อยู่ในตัวเอง เรียกว่า มโนธาตุ แปลว่า ธาตุรู้ และธาตุน้ีสามารถนึกคิดได้ จึงเรียกว่าจิต 
แปลว่า ผู้คิด คิดทั้งดี คิดทั้งช่ัว จิตน่ีเองคือต้นเหตุเกิดของบุญบารมีและบาป เมื่อจิตคิดดีคิดช่ัว ย่อม
มุ่งหมายจะให้ปรากฏพฤติกรรมข้ึนทางกิริยาวาจา จึงสั่งกายวาจาให้ทํา ให้พูด ปรากฏผลดีผลช่ัวขึ้น
ตามที่จิตคิดและจิตเป็นผู้เก็บไว้ในตัวเอง ความดีของกายวาจาและจิต ที่จิตเก็บสะสมไว้ เรียกว่า บุญ 
ความดีของกายวาจา และจิตสามารถดับทุกข์ในสังสารวัฎ ให้สงบระงับจนหมดเชื้อไปแล้วส่งให้ผู้
บําเพ็ญได้เสวยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน บุญและบารมีแม้จะต่างกันโดยรูปศัพท์ แต่ก็
เป็นอย่างเดียวกันโดยใจความจึงเรียกว่า บุญบารมี 

๒. บําเพ็ญบุญบารมี บุญบารมีก็คือ บารมี๑๐ทัศน์ เป็นแนวทางการปฏิบัติ คือ 
 ๑)  ทาน เจตนาเสียสละส่งเสริม ให้ผู้บําเพ็ญมีอัธยาศัยต้ังใจสละทรัพย์สินของตนให้เป็น

ประโยชน์แก่ตน  
 ๒)  ศีลบารมี อบรมเจตนางดเว้นให้แก่กล้าขึ้น ถึงขนาดที่ไม่ยอมล่วงศีล เพราะเห็นแก่คน

ที่รักและทรัพย์สิน ไม่ยอมล่วงศีลเพระเห็นแก่ร่างกายของตน งดเว้นให้แก่กล้า ถึงขนาดที่แม้การรักษา
ศีลจะมีอันตรายแก่ชีวิตก็ไม่ยอมล่วงศีล 

 ๓)  เนกขัมมะ เจตนาที่ปลีกตนออกจากกาม มุ่งต่อกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก นํา
ให้ผู้ปฏิบัติชอบสงัดจากกิเลสกามและมุ่งต่อความหลุดพ้นจากภพเป็นสําคัญ เนกขัมมะคือสัมมาปฏิบัติ
ต้ังแต่ต้นจนนิพพาน เนกขัมมะตัดความห่วงใยในคนที่รักและทรัพย์สิน ปลีกตนออกหลีกเร้นอบรม
กายวิเวกให้สงัดจากกิเลสกามและวัตถุกามเป็นครั้งคราว พยายามตัดห่วงใยในอวัยวะร่างกายของตน
เสีย ให้สงัดจากกิเลสกามวัตถุหรือละเพศออกบวชเป็นบรรพชิต พยายามตัดห่วงใยในชีวิตของตนให้
จิตใจสงัดจากกิเลส  

 ๔)  ปัญญา กระตุ้นให้ฝึกอบรมตนเป็นผู้ต่ืน เกิดความรู้เท่าทันเหตุเจริญเหตุเสื่อม หย่ังรู้
เห็นอุบายนําตนและคนอ่ืนให้เจริญก้าวหน้า ให้หลีกจากทางเสื่อมและงมงาย เป็นผู้หนักในเหตุผลจะ
ทําอะไรต้องขจัดความเห็นแก่ตัว ถอนความห่วงใยคนที่รักและทรัพย์สิน ค้นหาเหตุผลข้อเท็จจริง
โดยรอบคอบ ช่วยคนอ่ืนให้ได้รับประโยชน์ตามส่วนที่ควรได้ และปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากโทษทุกข์ 
ถอน 

                                                 
 ๖๗สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์), อ้างแล้ว, หน้า 

๘๘. 



๑๑๑ 
 

 ๕)  วิริยะ กล้าระวังความชั่วไม่ให้เข้ามากล้ํากรายตน กล้าทิ้งสละความช่ัวในตัวให้หมด
ไปและกล้ารักษาความดีไว้ ต้ังอุตส่าห์บากบ่ันทําการที่ยากที่หนักที่ใหญ่ ไม่ท้อถอยกับความยาก  

 ๖)  ขันติ สู้อดสู้ทน ยืนหยัดยึดมั่นความทนทานเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ยอมล้มเลิกและไม่โกรธ 
ขัดเคืองเครียดแค้นโต้ตอบ  

 ๗) สัจจะ ทําให้เป็นคนเด็ดเด่ียว ไม่กลับกลอก โลเล พูดแล้วไม่คืนคํา  
 ๘) อธิษฐาน ทําให้ใจต้ังมั่นยึดเอาการทําความดี ไม่ยอมให้ล้มเลิกกลางคัน มุ่งความ 

สําเร็จ  
 ๙)  เมตตาเคร่ืองหล่อเลี้ยงนํ้าใจให้หวังต่อคนอ่ืน ปรารถนาความสุข ความเจริญแก่คนอ่ืน 

โดยสม่ําเสมอ แม้เขาเก้ือกูลแก่ตนหรือไม่ก็ตาม  
 ๑๐) อุเบกขา คือต้ังอยู่ในท่ามกลาง เพิกเฉยในสุขและทุกข์ ไม่ยินดียินร้าย เพราะคําชม

และคําติของใคร ๆ วางตนเป็นเหมือนแผ่นดิน  
บารมี ๑๐ ทัศน์ แบ่งตามเจตนาก็จะได้ ๓ ช้ันตามเจตนา ได้แก่ ช้ันบารมี อุปบารี และ

ปรมัตถ์บารมี ที่เรียกว่า บารมี๓๐ ทัศน์ 
๓.  อานิสงส์ของบุญบารมี ผลของบารมีที่หลั่งไหลไปรวมอยู่ที่ผู้บําเพ็ญ เหมือนแม่นํ้าน้อย

ใหญ่ทั้งหลายไหลลงไปรวมอยู่ในมหาสมุทร เรียกว่า อานิสงส์ของบารมี มีลักษณะ ๔ อย่าง คือ 
 ๑) อานุภาพ บุญฤทธ์ิ ที่ส่งเสริมผู้บําเพ็ญบารมีให้เป็นที่นิยมนับถือของมวลชน โดยจูงใจ

มวลชน เมื่อได้พบเห็นผู้มีบารมีให้เกิดความช่ืนบานหรรษา และนิยมนับถือ 
 ๒) อภินิหาร อํานาจของบุญบารมีที่เชิดชูผู้บําเพ็ญข้ึนเป็นอัจฉริยะบุคคล บันดาลให้มีผู้คน

ปรบมือ น่าเคารพยําเกรงสมควรแก่การบชายกย่อง  
  ๓) สิริสมบัติ คือ มิ่งขวัญสง่าราศีดีเด่นเป็นพิเศษ ที่เกิดแต่บุญบารมี เป็นเสน่ห์ดึงดูด

จิตใจคนให้เข้าหาผู้มีบุญ  
 ๔) กิริยาที่จิตใจอยู่แรมนานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนคุ้นเคยติดสันดานสืบต่อมา๖๘ 
อานิสงส์ของบุญบารมีทั้งปวงรวมเรียกว่า บุญสมบัติ ซึ่งมีอานุภาพ อภินิหาร สิริสมบัติ และ

บุญวาสนา เป็นลักษณะอยู่ในตัวเอง ก็จะได้สมปรารถนาเป็นหน่ึงแสงสว่างให้เราเห็นสิ่งที่เป็นวิสัยแห่ง
จักษุได้ทุกอย่าง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ความมีบุญบารมีที่ได้ทํามาก่อนน้ันเป็นมงคลยอดชีวิต 
เพราะบุญบารมีเป็นเหตุเกิดอานิสงส์ อํานวยให้ผู้บําเพ็ญสําเร็จมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และ
นิพพานสมบัติ ได้สมประสงค์” จะเห็นได้ว่าปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในก่อน, ทํา
ความดีให้พร้อมไว้ก่อนแล้ว หมายถึง ความเป็นผู้มีบุญได้กระทําไว้ก่อนโดยสร้างบารมี ๑๐ ทัศน์ ดังได้
กล่าวแล้วน้ัน ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยวดยิ่ง คือความดีที่บําเพ็ญอย่างพิเศษ เพ่ือ

                                                 
 ๖๘เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๘๙-๑๐๓. 
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๑๑๓ 
 

หน่ึงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถนํามาเป็นสิ่งที่คอยเก้ือหนุนการกระทําในปัจจุบัน ให้ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี  

๓.๓.๒ หลักปาปณิกธรรม ๓ ปรากฏในทุติยปาปณิกสูตร 
หลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นหลักในการนําไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่

สําคัญประการหน่ึงคือหลักพุทธธรรมของผู้นํา คือหลักปาปณิกธรรม ๓ ปาปณิกังคะ หลักพ่อค้า องค์
คุณของพ่อ ได้แก่ ๑) จักขุมา ตาดี รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถคํานวณราคากะทุน เก็งกําไร ๒) วิธุ
โร จัดเจนธุรกิจ รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อ
จัดจําหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า ๓) นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุน อันเป็นที่อาศัย ซึ่งหลัก
ปาปณิกธรรม นํามาปรับใช้กับผู้นําได้ ดังเช่น พระธรรมโกศาจารย์๖๙ ได้อธิบายรายละเอียดหลัก
ปาปณิกธรรม ๓ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการณ์ไกล เช่นถ้าพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคต ใน
การดําเนินธุรกิจได้แม่นยําจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้ 
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษคําว่า Conceptual Skill คือการชํานาญในการใช้ความคิด หรือทักษะทางด้านความคิด  

 ๒. วิธุโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมีความรู้
และความเช่ียวชาญทางการเงินสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ ได้หรือเข้าใจในงบการเงินที่
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเช่ียวชาญ ในการผ่าตัดสมอง 
เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษคําว่า Technucal Skill คือ ความชํานาญการด้าน
เทคนิค หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน  

 ๓. นิสสฺยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี
ความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มี
ความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกันแต่ละฝ่ายในองค์กรดําเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง
ที่องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถ ทําให้
พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามคําสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะที่สามน้ีตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษคําว่า Human Relation Skill คือความชํานาญด้านมนุษย์สัมพันธ์หรือทักษะทางด้าน
มนุษย์สัมพันธ์  

                                                 
๖๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๘-๓๙. 



๑๑๔ 
 

 พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้นําในการบริหารน้ีมากโดยมี คํา
สอนที่พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้นําดังที่ปรากฏอยู่ในหลักปาปณิกธรรม ๓, ทุติยปาปณิกสูตร๗๐ ว่า
ผู้นําจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังน้ีคือ ๑. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพ
เหตุการณ์ออกและจะวางแผนเตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร ๒. วิธุโร คือเป็นผู้ชํานาญในงาน รู้จัก
วิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ ๓. นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ
ได้รับความเช่ือถือจากผู้อ่ืน ในพระสูตรน้ีแสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นําน้ัน จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วย
ปัญญาคือมีหูตาไวและกว้างไกลสามารถจําแนกบุคคล และเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะทําให้
ผู้นํามีประสบการณ์มีความ ชํานาญในการปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะทําให้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง ประการน้ี มีระดับความสําคัญมากน้อยต่างกันไปตาม
ระดับตําแหน่งหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนหรือมี ความสําคัญเพียงใด
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแล้ว ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นําประเทศแล้วนับว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ ผู้นําหรือผู้บริหาร
จึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงจะสามารถยึดศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ส่งผลให้ลูกน้องหรือ ผู้
สนองงานมีความเช่ือมั่น น่ันย่อมเป็นสาเหตุที่จะนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยประมวลได้ว่าการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถสรุป ได้ดังน้ี 

  

๓.๔ สรุปหลักพุทธธรรม  
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการบริหารตน เป็นการมองตามความจริงอันเป็น

ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ สร้างความเปลี่ยนให้คนที่ไม่รู้เป็นคนมีความรู้ จนสามารถมองโลกทัศน์
ภายในจิตของคน  

หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือการเพียรพยายามขัดเกลาจิตตนด้วยการเพ่ิมปัญญา 
วิชชา อันเป็นตัวความรู้ให้สามารถบริหารตนได้มากพอสมควรท่ีจะเข้าไปมีส่วนในการบริหารคนอ่ืน
จากคนหนึ่งไปถึงหลาย ๆ คน จนถึงบริหารองค์กรต่าง ๆ ถ้าเรามองในแง่ของความจริงแล้ว การ
บริหารทุกอย่างต้องเริ่มที่การบริหารตนมาก่อนทั้งน้ัน การบริหารองค์กรตลอดถึงประเทศชาติ การ
ทํางานประสานงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการทําหน้าที่ป้องกัน บําบัด บํารุง รักษาองค์กรของคนท่ี
ศึกษาฝึกหรืออบรมตนมาดีแล้วน่ันเอง 

การบริหารองค์กรจึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากคนเป็นจํานวนมากท่ีฝึกปรือกันมาในด้านต่าง ๆ 
จนเกิดความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมท่ีจะทํางานในฐานะน้ัน ๆ หมายความว่า
ใครมีตําแหน่งหน้าที่อะไร อย่างไร ก็ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อภารกิจเหล่าน้ัน ๆ จนเกิดผลสําเร็จของ

                                                 
๗๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 



๑๑๕ 
 

ภารกิจ ซึ่งเกิดจากการที่แต่ละคนที่ฝึกมาดีแล้ว มาร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรม ร่วมผลประโยชน์กัน 
ฉะน้ันการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นหน่วยธุรกิจที่ต้องนําหลักธรรมมาฝึกตนเองให้
เป็นผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพได้ หัวข้อธรรมที่เหมาะกับการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ จักร ๔ ธรรมที่เป็นดุจล้อรถนําคนไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า ความสําเร็จ ๔ ประการ คือ 

๑. ปฎิรูปเทสวาสะ การเกิด การอยู่ การครองชีวิตในประเทศท้องถิ่นที่สามารถเป็นปัจจัย 
เสริมให้ประสบความเจริญ เป็นอันเดียวกันกับคติสมบัติ 

๒.  สัปปุริสสูปัสสยะ คบหาสมาคมกับคนดีเป็นมิตร เป็นสหาย เป็นครูอาจารย์ รวมถึงบุคคล
ภายในตระกูล ครอบครัว เครือญาติเป็นต้น 

๓.  อัตตสัมมาปณิธิ ความเป็นผู้ต้ังตนไว้ชอบ ต้ังจิตมุ่งหมายนําตนไปถูกทางรู้จักวางตนให้
เหมาะสมกับฐานะ  

๔.  ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญที่กระทําไว้ในกาลก่อน คําว่ากาลก่อนน้ัน อาจจะเป็น
ชาติก่อน ๆ ย้อนไปไกล ๆ ชาติก่อน คือชาติก่อนจากชาติปัจจุบัน และรวมถึงปีก่อน ๆ เดือนก่อน ๆ 
วันก่อน ๆ ในชาติปัจจุบันน้ีเอง  

จะเห็นได้ว่าจักร ๔ เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยมีหัวข้อธรรมที่เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมและสนับสนุนช่วยทําให้การบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประสบความสําเร็จ ความเจริญมั่นคง และได้รับผลตามที่ประสงค์ จากการศึกษาข้างต้นจึง
ได้รวบรวมสรุปหลักธรรม โดยจําแนกเป็นด้าน ๆ ดังน้ี ๑.ด้านปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี ๒.ด้านสัป
ปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ ๓.ด้านอัตตสัมมาณิธิ ต้ังตนไว้ชอบและด้านปุพเพกตปุญญตา ทําบุญไว้ในปาง
ก่อน รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงหลักพุทธธรรมจักร ๔ จําแนกตามด้านต่าง ๆ  
 

ด้านปฏิรปูเทสวาสะ 
อยู่ในถิ่นที่ดี 

ด้านสัปปุริสูปัสสยะ 
คบสัตบุรุษ 

ด้านอัตตสัมมาณิธิ 
ต้ังตนไว้ชอบ 

ด้านปุพเพกตปุญญตา 
ทําบุญไว้ในปางก่อน  

บุญกิริยาวัตถุ  
๑๐ ประการ 
๑.ทานมัย  
๒.สีลมัย 
๓.ภาวนามัย 
๔.อปจายนมัย  
๕.เวยยาวัจจมัย 
๖.ปัตติทานมัย 
๗.ปัตตานุโมทนามัย 
๘.ธรรมสวนมยั 
๙. ธรรมเทสนามัย 
๑๐.ทิฏฐุชุกรรม 
สัปปายะ ๗ 
๑.อาวาสสัปปายะ  
๒.โคจรสัปปายะ  
๓.ภัสสสัปปายะ  
๔.ปุคคลสัปปายะ  
๕. โภชนสัปปายะ 
๖.อุตุสัปปายะ  
๗. อิริยาปถสัปปายะ 

สัปปุริสธรรม ๗ 
๑.ธัมมัญญุตา/รู้จักเหตุ 
๒.อัตถัญญุตา /รู้จักผล  
๓.อัตตัญญุตา/รู้จักตน  
๔.มัตตัญญุตา/รู้จักพอดี 
๕.กาลัญญุตา/ รู้จักกาล 
๖.ปริสัญญุตา /รู้จัก

บริษัท 
๗.ปุคคลัญญุตา/รู้จัก

บุคคล  
. 

สุจริต๓ 
๑.กายสุจริต 
๒.วจีสุจริต 
๓. มโนสุจริต 
สัมมาทิฏฐิ 
มงคล ๓๘ ประการ 
การพัฒนาชีวิต เพ่ือ 
ให้เป็นคนดีของสังคม 
ซึ่งมีบาง ประการที่
นํามาเป็นเคร่ืองมือ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส นับ 
สนุน ดังน้ี 
ประการที่ ๒. การคบ
บัณฑิต  
ประการที่ ๔. การอยู่
ในถิ่นท่ีสมควร 
ประการที่ ๕. ทําบุญ
ไว้ในปางก่อน  
ประการที่ ๖ ต้ังตนไว้
ชอบ  

บารมี๑๐ทัศน ์
๑. ทาน 
๒. ศีลบารมี 
๓. เนกขัมมะ 
๔. ปัญญา 
๕ วิริยะ 
๖ ขันติ 
๗. สัจจะ 
๘ อธิษฐาน 
๙. เมตตา 
๑๐. อุเบกขา 

 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงถึงหลักพุทธธรรมจักร๔ ซึ่งจําแนกเป็น๔ ด้านคือ ๑.

ด้านปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถ่ินที่ดี ๒.ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ ๓.ด้านอัตตสัมมาณิธิ ต้ังตนไว้
ชอบและ๔.ด้านปุพเพกตปุญญตา ทําบุญไว้ในปางก่อน  

 
 



 

 
หลัก
๑. ด้
๒. ด้
มงค
๓. ด้
๔. ด้
จาก

กลางและขน
สามารถสรุปห

๑. ด้
กล่าวสรุปได้ว

 ๑
ประกอบด้วย
ก่อสร้างและมี
ธุรกิจให้สามา

บุญ

สุจริต๓
สัมมาท

มงคล ๓

แผนภูมิที

กพุทธธรรมจัก
ด้านปฏิรูปเทส
ด้านสัปปุริสูปัส
ล ๓๘ ประกา
ด้านอัตตสัมมา
ด้านปุพเพกตป
การศึกษาหลั

นาดย่อม อันถื
หลักธรรมที่เห
ด้านปฏิรูปเทส
ว่าหลักธรรมด้
๑)  อาวาสสบ
ย สะอาด สงบ
มีการบํารุงรัก
ารถประกอบกิ

คบสั

ญกิริยาวัตถุ๑๐
สัปปายะ๗ 

๓ 
ทิฏฐ ิ
๓๘ ประการ 

ที่ ๓.๖ แสดงห

กร ๔ ซึ่งจําแน
สวาสะ - อยู่ใน
สสยะ – คบสั
าร (บางประเด็
าณิธิ – ต้ังตนไ
ปุญญตา-ทําบุ
ลักพุทธธรรมจ
ถือเป็นหลักธร
หมาะสมกับกา
สวาสะ - อยู่ใ
ด้านปฏิรูปเทส
บาย คือทําเล
บ ร่มรื่น ปลอ
กษาให้เป็นที่ส
กจิการธุรกิจได

ตับรุุษ

๐ 

 

 

หัวข้อธรรมจํ

นกเป็น ๔ ด้าน
นถิ่นที่ดี มีหัวข
ัตบุรุษ มีหัวข้
ด็น) 
ไว้ชอบ มีหัวข้
ญไว้ในปางก่อ
จักร๔ ว่าเป็น
รรมนําชีวิตไป
ารบริหาร ธุรกิ
ในถิ่นที่ดี มีหัว
สวาสะ สามาร
ลที่ ต้ังของธุร
ดภัย เป็นระเ

สบาย ทั้งนี้หม
ด้เจริญก้าวหน้

จกั

อยู

ทําบญุไว้

ําแนกตามด้า

น มีรายละเอีย
ข้อธรรมบุญกิ ิ
้อธรรม คือ สุ

ข้อธรรม คือ สั
อน มีหัวข้อธร
นหลักธรรมเห
ปสู่ความเจริญ
กจิขนาดกลาง
วข้อธรรมบุญ
รถจัดเป็น สัปป
รกิจ รวมถึงอ
เบียบ ได้มาตร
ายรวมถึงการ
นา้ประสบควา

กร๔

ยูใ่นถ่ินท่ีดี

ว้ในปางก่อน

านต่าง ๆ ในจั

ยดหัวข้อธรรม
ริยาวัตถุ ๑๐ 
จริต๓ สัมมาทิ

สปัปุริสธรรม ๗
รรม คือ บารมี
หมาะสมกับก
ญรุ่งเรืองดุจล้อ
งและขนาดยอ่
กิริยาวัตถุ ๑๐
ปายะ ๔ ได้แก
อาคารและส
รฐานในการว
รหาทําเลที่ต้ัง
ามสําเร็จ 

ตัง้ต

น

จักร๔ 

มดังนี ้ 
 และ สัปปาย
ทฏิฐิ และ 

๗ 
มี๑๐ทัศน์ 
ารบริหาร ธุร
อนํารถไปสู่ที่
อม ดังกล่าวได้
๐ และ สัปปา
ก ่ 

สถานท่ีต้ังเป็น
างผัง มาตรฐ

งที่เหมาะกับก

ตนไว้ชอบ

สัปปุริสธร

บ

๑๑๗ 

ะ ๗  

รกิจขนาด
หมาย ซึ่ง
ด้ดังนี ้
ายะ ๗ ซึ่ง

นที่สบาย 
านในการ

การดําเนิน

รม ๗ 

บารมี๑๐ทัศน์

 

น์



๑๑๘ 
 

 ๒) อาหารสบาย คือ สถานท่ีน้ันมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ สะดวกสบาย ไม่ลําบากใน
การแสวงหาอาหาร ไม่กันดาร หากมองด้านธุรกิจหมายถึงด้านวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่าย และการขนส่ง
สะดวกสบาย การดําเนินธุรกิจต้องคํานึงถึงต้นทุนในการผลิต เพราะต้นทุนมีความเกี่ยวข้องกับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจว่าคุ้มทุนหรือไม่ ปัจจัยการผลิตต้องหาได้ง่ายสะดวกสบาย 

 ๓)  บุคคลสบาย คือสถานที่น้ันมีบุคคลเป็นคนดี มีกัลยาณมิตร ซึ่งบุคคลสบายหมายถึง
การมีบุคลากรที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนดี  

 ๔)  ธรรมสบายคือการอบรม การแนะนํา การฝึกงานท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ในงาน
ธุรกิจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทําหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม 

สรุปได้ว่า ด้านปฏิรูปเทสวาสะ - อยู่ในถิ่นที่ ดี ต้องมีหลัก สัปปายะ๔ ตามที่ได้กล่าว
รายละเอียดแล้ว ในข้างต้นในหัวข้อ๓.๒แล้วน้ัน  

๒. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ หัวข้อธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ประกอบด้วย รู้จัก
เหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักพอดี รู้จักกาล รู้จักบริษัทและรู้จักบุคคล ซึ่งสามารถสรุปเป็น๓หลักการใน
การนําไปใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ  

 ๑) อัตตัญญุตา รู้จักตน ถือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในตนโดยมีกาย วาจาและใจที่ดี 
ซึ่งการรู้จักตนย่อมทําให้การดํารงตนอยู่ในทางที่ถูก สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืนได้ด้วยดี  

 ๒) ปริสัญญุตา การรู้จักบริษัท ถือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับชุมชน รู้
กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชน 

 ๓) ปุคคลัญญุตา การรู้จักบุคคล ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความ
แตกต่างกัน โดยอาศัยความสามารถและคุณธรรม  

๓. ด้านอัตตสัมมาณิธิ – ต้ังตนไว้ชอบ มีหัวข้อธรรม คือ สุจริต๓ สัมมาทิฏฐิ และมงคล ๓๘ 
ประการ (บางประเด็น) ซึ่งการบริหารธุรกิจในหัวข้อธรรมที่ว่าด้วยการต้ังตนไว้ชอบมีความจําเป็นต้อง
ใช้หลักธรรมได้แก่ สุจริต๓ หลักพรหมวิหารธรรม๔และอคติ๔ ทั้งน้ี อัตตสัมมาปณิธิ (การต้ังตนไว้
ชอบ) แปลว่า การต้ังตนไว้ชอบ ตน หมายถึง ร่างกายและจิตใจ การต้ังตนไว้ชอบจึงควรต้ังกายให้ถูก 
ต้ังวาจาให้ถูก และต้ังใจให้ถูก ดังน้ันการต้ังตนไว้ชอบจึงหมายถึง การต้ังอยู่ในสุจริต ๓ ก็คือกุศล
กรรมบถ ๑๐ ดังน้ี  

 ๑) กายสุจริต ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม 
 ๒) วจีสุจริต ได้แก่ การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดคําหยาบ การไม่พูดเพ้อเจ้อ 
 ๓) มโนสุจริต ได้แก่ การไม่อยากได้ของผู้อ่ืน การไม่คิดพยาบาทผู้อ่ืน การเห็นชอบตาม

คลองธรรม 
สรุปได้ว่าการต้ังตนไว้ชอบต้องมีหลักธรรมที่ทําให้เกิดปัญญา ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ในที่น้ีก็ได้

มุ่งเน้นหลักธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ อันเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ เพ่ือประกอบกันเป็นหลักธรรม



๑๑๙ 
 

ที่ทําให้ต้ังตนไว้ชอบ ได้แก่ ๑) การคบบัณฑิต ๒) การต้ังอยู่ในถ่ินที่สมควร ๓) ทําบุญไว้ในปางก่อน
และ ๔) ต้ังตนไว้ชอบ ซึ่งหัวข้อธรรมเหล่าน้ีในมงคล๓๘ประการได้สอดคล้องกับพุทธธรรมจักร๔  

นอกจากน้ียังมีพุทธธรรมที่สอดคล้องกับหลักอัตตสัมมาณิธิ การต้ังตนไว้ชอบอีกได้แก่หลัก
พรหมวิหารธรรม ๔ และอคติ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑) พรหมวิหารธรรม ๔ การทําธุรกิจย่อมเก่ียวข้องกับบุคคลในระดับช้ันต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย 
หากสามารถมีจุดยึดกุมจิตใจของคนในองค์กร จนเขามีความรู้สึกว่าในหน่วยงานหรือองค์กรจะต้อง 
เป็นดุจลมหายใจของกันและกันได้ คนเหล่านั้นก็จะขายชีวิตให้แก่ผู้นําของตนและองค์กรได้ หลัก
พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ จึงเป็นหลักธรรมท่ีสําคัญของสังคม ซึ่งหลักพรหมวิหารธรรม ๔ 
ประการ๗๑ คือ 

 (๑) เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาที่จะเห็นทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่
เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกัน ให้แต่ละคนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน เมตตาจะต้องมีพลัง
มากพอท่ีจะขจัด บรรเทา กิเลสประเภทโทสะและราคะความกําหนัดในทางเพศออกไปได้ และต้องมี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือขวนขวายทั้งทางกายและทางวาจา พูดกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

 (๒) กรุณา ความสงสารหว่ันใจในความทุกข์ของคนอ่ืน เมื่อเห็นเขาประสบความทุกข์
ต้องการจะเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ และกรุณาจะต้องมีพลังมากต่อการขจัดความเบียดเบียน 
และความโศกเศร้าออกไป 

 (๓) มุทิตา ความพลอยมีความช่ืนชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่น ๆ ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
ใกล้เคียงกับตนได้ดีมีลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุข จนสามารถขจัด บรรเทาความริษยาลงไปทั้งใจก็ไม่
ต้องการมีส่วนแบ่งในผลประโยชน์ที่คนเหล่าน้ันเขาได้ 

 (๔) อุเบกขา การทําใจเป็นกลางไม่ปล่อยให้ความยินดี ยินร้าย ครอบงําใจแต่กลับหย่ังถึง
กฎแห่งกรรม ที่ยอมรับความจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทําดีก็ได้ดี ใครทําช่ัวก็ได้ช่ัว ที่
สําคัญคือทําจิตเหนืออคติ คือ ความลําเอียงไปตามอํานาจของกิเลสประเภทต่าง ๆ  

๒) อคติ๔๗๒ การดําเนินชีวิตจึงจําเป็นต้องไม่มีอคติ อคติ ๔ ประการ ได้แก่  
 (๑) ลําเอียงเพราะรักใคร่กันเป็นการส่วนตัว เรียกว่า ฉันทาคติ แต่ต้องตระหนักว่าอารมณ์

รักสามารถแปรผันได้ คือ ความรักที่เกิดจากความรักก็ได้ ความรักที่เกิดจากความโกรธก็ได้ 

                                                 
๗๑สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา ศูนย์การศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), หน้า ๑๑๘. 
๗๒พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๔๙. 



๑๒๐ 
 

 (๒) ลําเอียงเพราะไม่ชอบหน้ากันเป็นการส่วนตัว เรียกว่า โทสาคติ ในขณะเดียวกันความ
โกรธ ความประทุษร้ายอาจแปรเปลี่ยนตัวเองจากจุดหน่ึงไปหาอีกจุดหน่ึง ได้น่ันคือ ความโกรธที่เกิด
จากความรักก็มี ความโกรธที่เกิดจากความโกรธก็มี 

 (๓) ความลําเอียงเพราะความหลง เรียกว่าโมหาคติ ในความหลงนั้นเอง พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกระแสที่มาเสริมเติมจากความรู้สึกเดิม คนที่ไม่เคยรู้จักอาจจะรู้จัก และ
กลายเป็นรักเป็นชังคนน้ันตามความคิดของตนมีผลให้เกิดความลําเอียงข้ออ่ืนไปก็ได้ 

 (๔) ความลําเอียงเพราะความกลัว เรียกว่า ภยาคติ ความกลัวน้ันกลัวจะต้องได้ต้องมีต้อง
เป็นในสิ่งที่ตนไม่ต้องการก็ได้ และกลัวว่าตนจะไม่ได้ ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นในสิ่งที่ตนต้องการเป็นก็ได้ 

ในปฐมอคติสูตร๗๓ ว่าด้วยความลําเอียง ๔ บุคคลย่อมถึงความลําอียงเพราะชอบกัน บุคคล
ย่อมถึงความลําเอียงเพราะชังกัน บุคคลย่อมถึงความลําเอียงเพราะเขลา บุคคลย่อมถึงความลําเอียง 
เพราะกลัว ดังน้ี  

“บุคคลใดละเมิดธรรม เพราะความชอบกัน เพราะความชังกัน เพราะความ
กลัวเพราะความเขลา ยศของบุคคลน้ันย่อมเสื่อม เหมือนดวงจันทร์ข้างแรม ฉะน้ัน” 
 
ในนาคติสูตร๗๔ ว่าด้วยความไม่ลําเอียง ๔ บุคคลย่อมไม่ลําเอียงเพราะชอบกัน บุคคลย่อมไม่

ลําเอียงเพราะชังกัน บุคคลย่อมไม่ลําเอียงเพราะเขลา บุคคลย่อมไม่ลําเอียงเพราะกลัว ดังน้ี  
“บุคคลใดไม่ละเมิดธรรม เพราะความชอบกัน เพราะความชังกัน เพราะ

ความกลัวเพราะความเขลา ยศของบุคคลน้ันย่อมเพ่ิมพูน เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น 
ฉะน้ัน” 

 
เมื่อทุกคนไม่มีอคติก็ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีธรรม การดําเนินชีวิตที่ปราศจากอคติจะทําให้เกิด

ความสามัคคียังจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือความสุขของตนและสังคม ประเทศชาติก็สงบ
สุข หากทุกคนคิดแสวงหาประโยชน์ตนส่วนเดียว ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ในไม่ช้าบุคคล 
สังคม ประเทศชาติก็เกิดความเสื่อมล่มจม อาจเป็นเหตุให้เสียเอกราชได้ ฉะน้ันการงานทุกชนิด หรือ
กิจที่จะต้องกระทําทุกอย่าง ถ้าขาดธรรมะกํากับสนับสนุนก็ดําเนินไปไม่ราบร่ืน ไม่สําเร็จเรียบร้อย 
แล้วจักถึงความเสื่อมโทรม ไม่รุ่งเรือง ด้วยเหตุดังกล่าว เป็นอันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าธรรมะจําเป็นย่ิง
แก่คนทุกคน ทุกครอบครัว ทุกหมู่คณะ ทุกประเทศชาติ  

 

                                                 
๗๓องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๗/๕๒. 
๗๔องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๘/๕๓. 



๑๒๑ 
 

จะเห็นได้ว่าด้านอัตตสัมมาณิธิ การต้ังตนไว้ชอบประกอบด้วยหลักธรรม คือ 
๑) สุจริต ๓ ได้แก่ กายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต 
๒) พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา 
๓) อคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ ภยาคติ 
๔. ด้านปุพเพกตปุญญตา ทําบุญไว้ในปางก่อน มีหัวข้อธรรม คือ บารมี ๑๐ ทัศน์ ได้แก่ 

ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา ซึ่งการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้บารมี ๑๐ ทัศน์เพียงบางหัวข้อธรรม คือ 

 ๑) ทานบารมี 
 ๒) ศีลบารมี 
 ๓) อธิษฐานบารมี 
 ๔) เมตตาบารมี 
 ๕) อุเบกขาบารมี  
สรุปได้ว่าหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้

หลักธรรมในจักร๔เป็นหลักและเพ่ิมเติมหลักธรรมที่สอดคล้องให้เหมาะสมกับพุทธธรรมที่จะใช้ในการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ี 

๑. ด้านปฏิรูปเทสวาสะอยู่ในถิ่นที่ดี คือ สัปปายะ๔ ได้แก่ อาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ 
บุคคลสัปปายะและธรรมสัปปายะ 

๒. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ คือ อัตตัญญุตา รู้จักตน ปริสัญญตา รู้จักบริษัท และ
ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล 

๓. ด้านอัตตสัมมาณิธิ ต้ังตนไว้ชอบ คือ สุจริต๓ พรหมวิหาร๔ และ อคติ๔  
๔. ด้านปุพเพกตปุญญตา ทําบุญไว้ในปางก่อน คือ ทาน ศีล อธิษฐาน เมตตาและอุเบกขา 
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามท่ีกล่าวมาน้ี

สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ตารางที่ ๓.๒  แสดงหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จําแนกตามด้านในจักร๔ 

 

ด้านปฏิรปูเทสวาสะ 
อยู่ในถิ่นที่ดี 

ด้านสัปปรุิสูปสัสยะ 
คบสัตบุรุษ 

ด้านอัตตสัมมาณิธ ิ
ต้ังตนไว้ชอบ 

ด้านปุพเพกตปุญญตา 
ทําบุญไว้ในปางก่อน  

สัปปายะ๔ 
๑. อาวาสสบาย 
๒. อาหารสบาย 
๓. บุคคลสบาย 
๔. ธรรมสบาย 

สัปปุริสธรรม ๓ 
๑. อัตตัญญุตา/รู้จักตน 
๒. ปริสัญญุตา/รู้จักบริษัท 
๓. ปุคคลัญญุตา/รู้จักบุคคล 

สุจริต ๓ 
๑. กายสุจริต 
๒. วจีสุจริต 
๓. มโนสุจริต 
พรหมวิหาร๔ 
๑. เมตตา 
๒. กรุณา 
๓. มุทิตา 
๔. อุเบกขา 
อคติ๔ 
๑. ฉันทาคติ 
๒. โทสาคติ 
๓. โมหาคติ 
๔. ภยาคติ 

บารมี๑๐ ทัศน์ 
เพียงบางหัวข้อธรรม 
๑. ทานบารมี 
๒. ศีลบารมี 
๓. อธิษฐานบารมี 
๔. เมตตาบารมี 
๕. อุเบกขาบารมี 

 
 จากตารางสรุปหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย

ใช้หลักธรรมในจักร๔เป็นหลักในการจําแนกตามด้านต่าง ๆ  
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ศรษฐีอัน
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๑๒๔ 
 

 
บทที่ ๔ 

บูรณาการการบรหิารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
  

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธ
ธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม” เป็นการนําหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกมา
วิเคราะห์ในลักษณะเชิงประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึนให้บรรลุผลของการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ เป็นการบูรณาการ
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Document Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
สัมภาษณ์ (Qualitative Interview Research) ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเน้ือหาการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านคน (Man) ๒. ด้านเงินทุน (Money) ๓. ด้านเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ (Material) และ๔.ด้านการบริหารจัดการ (Management) และการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่
เกิดจากการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ประกอบด้วย ๑. ปัญหาด้านการตลาด ๒. ปัญหาขาดแคลนเงินทุน ๓. ปัญหาด้านแรงงาน 
๔. ปัญหาข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต ๕. ปัญหาข้อจํากัดด้านการจัดการ ๖. ปัญหาการเข้าถึง
บริการส่งเสริมของรัฐ ๗. ปัญหาข้อจํากัดด้านการบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน 
และ ๘. ปัญหาข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักพุทธธรรมสําหรับการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันคือ หลักพุทธธรรม จักร ๔ ธรรมนําชีวิตไปสู ่ความ
เจริญรุ่งเรืองดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านปฏิรูปเทสวาสะ ๒.
ด้านสัปปุริสูปัสสยะ ๓. ด้านอัตตสัมมาปณิธิ และ ๔. ด้านปุพเพกตปุญญตา จากข้อมูลเอกสารข้ันปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําทัศนคติของท่านซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เพ่ือความสมบูรณ์ของ
เน้ือหาในบทที่ ๔ ที่ต้องบูรณาการ เน้ือหาทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วรับรองสอดคล้องกับทัศนคติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมความน่าเช่ือถือของข้อมูลงานวิจัยโดยในเบ้ืองต้นบทที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและบทที่ ๓ ว่าด้วยหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจ และใน
บทที่ ๔ จะได้ทําการอภิปรายให้เห็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริหารธุรกิจขนาดกลาง



๑๒๕ 
 

และขนาดย่อมตามแนวทางหลักพุทธธรรม ให้เห็นการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบูรณาการการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ต่อไป  

๔.๑  สรุปสาเหตุหลักของปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๔.๒ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๔.๓ บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
๔.๔  การวิเคราะห์การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธ

ธรรม 
๔.๕  การสังเคราะห์การบูรณาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 

 

๔.๑ สรุปสาเหตุหลักของปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีลักษณะเฉพาะและครอบคลุมหลาย

ด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวิสาหกิจในระดับน้ียังเป็นสิ่งใหม่
ในระบบเศรษฐกิจของไทยที่ยังต้องการการส่งเสริมและการพัฒนาอีกระยะหน่ึง ปัญหาหลักของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่รวบรวมโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกอบด้วย๑ 

๑.  ปัญหาด้านการตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มักตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในท้องถ่ิน หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้าน
การตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
ขนส่ง ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
แข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

๒.  ปัญหาขาดแคลนเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการ
ทําบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้อง
จ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง 

๓.  ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ทํางานใน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีปัญหาการ
เข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่

                                                            
๑ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ๒๕๕๐. รายงานสถานการณ์

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๔๙ และแนวโน้มป ี๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

 



๑๒๖ 
 

ที่มีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

๔. ปัญหาข้อจํากัดด้านการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการ
จัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัย
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแล
ที่ทั่วถึง (หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก) แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบ
ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพรวมของปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
ต้องได้รับการแก้ไข จากการแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจด้วยการใช้วิธีการจัดการให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และวิถีทางธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัย
หลักพุทธธรรมในการจัดการแก้ไขอีกทางหน่ึง เมื่อใช้ถูกกับปัญหาและสอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว 
ปัญหาก็ย่อมจะคลี่คลายลงได้ในบางจุดหรือไม่ก็สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หลักพุทธ
ธรรมที่เสมือนเป็นสูตรสําหรับแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหลายหมวด
ด้วยกัน ในที่น้ีผู้วิจัยจะยกมาเฉพาะหมวดที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจําเป็น เพ่ือให้เห็นมิติในการ
แก้ปัญหาการบริหารธุรกิจของพุทธธรรมอย่างชัดเจน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักธรรม จักร ๔ มาบูรณาร่วมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในบางกรณีการแก้ไขปัญหาเป็นเร่ืองของหลักการ
บริหารธุรกิจทั่วไป แต่อาจไม่ได้ผลอันเน่ืองจากปัญหาทางความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่ปัญหาทางการ
ปฏิบัติ การเป็นผู้เข้าใจในการวางแผนและการบริหารธุรกิจน้ัน ตามแนวทางของหลักธรรม จักร ๔  
สามารถช่วยให้การวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การบูร
ณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของ
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนา มีทั้งความ
เหมือน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน ที่สามารถนํามาผสมผสานเติมเต็มกันเป็นจุดร่วมและจดุ
เสริม เพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมสมบูรณ์ขึ้นในรูปแบบของการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ 
ดังพอสรุปจากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ด้วยหลักพุทธธรรมจักร ๔ และพร้อมด้วยหลักธรรมที่
เก้ือหนุนให้หลักธรรมจักร ๔ มีความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อย่างเคร่งครัดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
 
 



๑๒๗ 
 

๔.๒ การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม จากการศึกษาวิเคราะห์

แนวคิดของทางตะวันตกตะวันออกและแนวคิดจากหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีทั้งความ
เหมือน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน ที่สามารถนํามาผสมผสานเติมเต็มกันเป็นทั้งจุดร่วมและ
จุดเสริม เพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมสมบูรณ์ขึ้นในรูปแบบของการนําหลักพุทธธรรม เพ่ือมา
บูรณาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน
หรือคล้ายคลึง และความแตกต่างจากแนวทางการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตาม
แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการบริหารธุรกิจ กับแนวทางที่ เหมาะสมตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา จากมุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามลําดับ ว่าการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยทั่วไปแล้ว มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ อยู่ ๔ ปัจจัย โดยยึดตามทฤษฎี สี่เอ็ม 
สรุปพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. คนหรือแรงงาน (Man) เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นอย่างมาก เร่ิมต้ังแต่กระบวนการผลิต การจัดจําหน่าย และการบริการ รวมถึง
ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทั้งหลาย รวมถึงกําลังคน (Manpower) หรือแรงงาน (Labor) ที่
เป็นกําลังสนับสนุนให้การผลิตหรือการจัดจําหน่ายมีความคล่องตัวย่ิงข้ึน ถือได้ว่ากําลังคนหรือ
แรงงานน้ี เป็นเฟืองจักรสําคัญที่จะผลักดันให้การประกอบธุรกิจประสบผลสําเร็จได้ และถือเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะขาดมิได้ เพราะการดําเนินงานการบริหารหรือจัดการธุรกิจ หรือควบคุมเครื่องจักรกลใน
การผลิตต่าง ๆ ต้องอาศัยคนเป็นหลักในการสร้างสรรค์คุณภาพงาน เพราะน่ันย่อมหมายถึงสภาพที่ไร้
พลังในการประกอบกิจการ เน่ืองจากว่ากิจการใด ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดคนเป็นพลังขับเคลื่อน 

 
ตารางที่ ๔.๑ คนหรือบุคคลในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทางพระพทุธศาสนา 
 

เจ้าของธุรกิจ ลูกจ้าง หลักพุทธธรรม 
๑. กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา  
๒. ได้ความไว้วางใจ   
๓. มีความน่าเช่ือถือ   
๔. ได้รับความเคารพ   
๕. อยากรู้อยากเห็นและใฝ่รู้  
๖. ความฉลาดเชิงอารมณ์   
 
  

๑. สมาชิกจะอยู่ภายใต้ 
อิทธิพลเง่ือนไข เช่น ระเบียบ 
กฎกติกาขององค์กร  
๒. มีความรู้ความสามารถ 
๓. ลักษณะของบุคลิกภาพ 

ทางพระพุทธศาสนา ให้คบหา
สัตบุรุษเป็นมิตร ตรงกับหลัก 
“สัปปุริสูปัสสยะ” 
หาที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ เ ป็น 
มิ ต ร ไ ว้ ใ จ ไ ด้  ตร ง กั บหลั ก 
“กัลยาณมิตร” 



๑๒๘ 
 

สรุปได้ว่า  ด้านคนหรือบุคคลในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องคํานึงถึง
บทบาทและหน้าที่  ของผู้นําธุรกิจ คณะกรรมการ สินค้าหรือบริการ และลูกจ้าง ทั้งน้ีทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญที่มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนา กล่าวคือมนุษย์คือปัจจัยการผลิตและเป็น
ผู้สร้างกิจกรรทางเศรษฐกิจ อีกนัยหน่ึงมนุษย์คือผู้ใช้ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจํากัด  มนุษย์จึงเป็นทั้ง
ผู้บริหารและเป็นผู้ก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจทั้งที่คิดคํานวณได้เป็นตัวเงิน และที่ไม่อาจประเมินค่า
ได้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องคํานึงถึงบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
ภายในและภายนอกธุรกิจ แนวทางในส่วนของหลักธรรมที่หล่อหลอมให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม คือ 
หลักสัปปุริสูปัสยะ และหลักกัลยาณมิตร  

๒. เงินหรือทุน (Money) เป็นปัจจัยรองที่เป็นตัวกลางในการทําให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจและ
เป็นดัชนีช้ีวัดความเจริญก้าวหน้าหรือภาวะเสื่อมถอยของการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะเงิน
ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสินค้าจะเกิดข้ึนได้ หรือถูกขายออกไปก็เพราะมีเงินเป็น
สื่อกลางที่สําคัญ การขายจะได้กําไรดี น้ันเงินเป็นสิ่งที่หมุนเวียนมีทั้งด้านเข้าและออก การจัดต้ังธุรกิจ
ต้องใช้เงินทุนในการจัดสรร มีค่าใช้จ่ายมากมาย โดยต้องคํานึงถึงตลาดและผลกําไรที่จะเป็นเงินเข้ามา
ในการดําเนินธุรกิจ น่ันหมายถึงความอยู่รอดของธุรกิจ  เงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจยังหมาย
รวมถึงมูลค่าทั้งหมดที่ใช้ลงทุน การเลือกทําเลท่ีต้ังที่ดี จะส่งผลทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ ต้อง
เป็นทําเลท่ีเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักรและ
สินค้าประเภททุนต่าง ๆ รวมทั้งค่าแรงงาน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและโอกาสต่าง ๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล๒ เงินยังเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ได้ซึ่งทรัพยากรการจัดการอ่ืน ๆ ช่วยให้ธุรกิจ
ดําเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยเหตุน้ีจึงต้องคํานึงถึง ทุน ค่าใช้จ่าย ตลาดและกําไร เพ่ือช่วยในการ
ดําเนินการจัดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งมี
ส่วนประกอบสําคัญที่เป็นต้องคํานึงถึง คือ ๑. ต้นทุน ต้นทุนเบ้ืองต้นเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ 
ต้นทุนการดําเนินงานเป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุนการจัดการเป็นต้นทุนในการจัดการด้านระบบการ
บริหารงาน ๒. การจัดการตลาด เพ่ือสนองความต้องการและบริการให้แก่ผู้ซื้อหรือบริโภคพอใจท้ังใน
เรื่องราคาและบริการ ทําให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน และได้ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้
อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย ๓. กําไรที่
ได้มาจะคํานึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ตํ่าที่สุดแล้ว ยังต้องคํานึงถึงรายรับที่สูง เป็นผลให้ได้รับกําไร
สูงสุด การดําเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในประเทศ หรือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การ

                                                            
๒ทับทิม วงศ์ประยูร และคณะ, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒. 



๑๒๙ 
 

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ 
ดังน้ันผู้บริหารธุรกิจจะต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้กิจการมีความสามารถทางด้าน
การแข่งขัน  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง สามารถ
ดําเนินงานให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ ๔. ๒ ด้านการเงินในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทางพระพทุธศาสนา 
 

ทุนและค่าใช้จ่าย การตลาด ผลที่ได้รับ หลักพุทธธรรม 
เงินทุนเพ่ือจัดหา
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรมาใช้ใน
การผลิตและ 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับ
การดําเนินกิจการ  
 

ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่ การ
ส่งเสริม การขาย 

กําไร เกิดจากการขาย
หรือ บริการ ทีท่ําให้มี
รายได้ มากกว่า 
ค่าใช้จ่าย และส่งผลให้
กิจการมีความ
เจริญก้าวหน้า  

ทางพระพุทธศาสนาให้หา
แหล่งทําเลท่ีดี มีคนอาศัย
ที่จิตใจดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
เ ป็นคนดี คือ  บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ สุจริต ๓ สัปปุริส
ธรรม   

 
สรุปได้ว่า ด้านการเงินการลงทุนของธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับทําเลในการเลือกสถานที่ต้ัง ช่วยลด

ต้นทุนการขนส่ง การติดต่อสื่อสาร ที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตลาดในการกระจายสินค้าและ
บริการและผลกระทบท่ีได้รับทางตรงเป็นกําไรที่จะได้ว่ามากหรือน้อย ดังน้ันการลงทุนที่ใช้เงินเป็น
ส่วนประกอบต้องคํานึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความอยู่รอดมากน้อยเพียงใด สิ่ง
เหล่าน้ีก็ถือเป็นปัจจัยภายใต้การใช้เงินเพ่ือการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะส่งผลให้
การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลักทางพระพุทธศาสนาที่จะผสมผสาน
ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ผลตามท่ีวางไว้ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สุจริต ๓ สัปปุริสธรรม หาก
ปฏิบัติอย่างถูกทางจะเป็นผลดีต่อเน่ืองไปสู่อนาคต     

๓. เคร่ืองจักรและวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร เป็นทรัพย์สินถาวรท่ีใช้ในการผลิต
สินค้าหรือบริการลูกค้า วัสดุหรือวัตถุดิบ เป็นสิ่งที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าและ
บริการ และจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและจัดหาได้ง่ายในบริเวณที่ประกอบธุรกิจน้ันๆ เพ่ือการ
ดําเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จอีกปัจจัยหน่ึงอยู่ที่การบริหารจัดการวัตถุดิบให้ได้ราคาต้นทุนที่ตํ่า
เพ่ือให้ได้ผลกําไรสูงสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น กําไร ค่าใช้จ่าย การ
ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมภายนอก จนสิ้นสุดการดําเนินธุรกิจน้ัน ปัจจัยสําคัญที่ผู้บริโภคใช้
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการคือ คุณภาพและราคา ดังน้ันผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ 



๑๓๐ 
 

ความเข้าใจและให้ความสําคัญในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดและสนองความต้องการของผู้บริโภค     

 
ตารางที่ ๔.๓ ด้านวัตถุดิบท่ีใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

 

แหล่งวัตถุดิบมีคุณภาพ 
 

ความต่อเนื่องและมาตรฐาน 
 

หลักพุทธธรรม 
 

แหล่งวัตถุดิบไม่ห่างไกลจาก
แหล่งผลิตเพราะต้อง
คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งและค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรักษา คุณภาพของ
วัตถุดิบได้มาตรฐาน 

มีวัตถุดิบใช้ต่อเน่ืองไม่ขาด
แคลน มีสํารองเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ และยังทํา
ให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานการ
ผลิตเป็นที่ยอมรับ และไม่
ก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้า 

ทางพระพุทธศาสนามีหลักแนะ
ให้ปฏิบัติตามหลักสัมมาทิฏฐ ิมี
ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน
ปัจจุบัน คือ หลักทิฏฐธัมมิกกัตถ
สังวัตตนิกธรรม ให้มี จาคะรูจ้ัก
เสียสละ และหลักธรรมกุศล
กรรมบถ ๑๐  

       
สรุปได้ว่า การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ 

มีการจัดการเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ในราคาเหมาะสม และทันเวลาผลิต เพราะเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อสินค้าที่ผลิตออกมาด้วย นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ ต้องตัดสินใจว่า ควรมีนโยบายรักษาวัตถุดิบ
และสินค้าสําเร็จรูปอย่างไรเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดที่อาจเพ่ิมขึ้นได้ ดังน้ัน คุณภาพสินค้าที่
ผลิตได้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพของวัตถุดิบที่นําไปใช้ในกระบวนการผลิต คุณภาพ
ของสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลูกค้ายอมรับและง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํากําไรของธุรกิจ ทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนและก่อให้เกิดผลกําไรที่เพ่ิมข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางในพระพุทธศาสนา ในเร่ืองของการมีความเก่ียวเน่ืองต่อการแนะนํา ให้ความรู้ 
ตามหลักสัมมาทิฏฐิ และการเอ้ือประโยชน์ต่อกันด้วยหลักทิฏฐธัมมิกกัตถสังวัตตนิกธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือ มีจาคะต้องมีการเสียสละ ส่งผลให้กระทําแต่ความดี ด้วยหลักธรรมกุศลกรรมบถ ๑๐ 

๔. การบริหารจัดการหรือวิธีปฏิบัติงาน (Method) เป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงที่จะทํา
ให้การดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีทิศทางตามข้ันตอนต่าง ๆ ต้ังแต่การวางแผนการทํา
ธุรกิจ  การตัดสินใจ การจัดองค์การกําหนดนโยบาย การบริหารพนักงาน การอํานวยการและการ
บริหารควบคุมที่เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ไม่ประสบปัญหาภาวะชะงักงันของการประกอบ
ธุรกิจ โดยนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกอบธุรกิจไม่ว่าประเภทใดจะบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการเป็นสําคัญ การเลือกจุดที่ต้ังของกิจการจะมีหลักเกณฑ์ที่เลือกแตกต่างกันออกไป 



๑๓๑ 
 

แล้วแต่สภาพของกิจการน้ัน ๆ ธุรกิจการผลิตจะพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การขนส่ง ธุรกิจ
บริการจะคํานึงถึงการเข้าถึงลูกค้า ดังน้ันทุกธุรกิจต้องคํานึงถึงต้นทุนที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจ ดังเช่น วงจรการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผนอย่างรอบคอบ การปฏิบัติอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป การตรวจสอบที่มีประสิทธิผลสูงถือว่าได้มาตรฐาน และการดําเนินการที่เหมาะสม             
       
ตารางที่ ๔.๔ ด้านการจัดการตามวงจรการบริหารงานกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา   

 

การวางแผนในการปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อการ
ดําเนนิงาน 

  หลักพุทธธรรม 

การวางแผนช่วยให้ คาดการณ์
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและช่วย
ลดความสูญเสยีด้วยการผสาน
ความรู้กับประสบการณ์ อีกทัง้
นําไปปฏิบัติ และปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด 
     
 

ประเมินผลการปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงให้ได้ตามท่ีกําหนดไว้ 
พิจารณาสิ่งที่นํามาปรับปรุงให้
เป็นมาตรฐาน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายและช่วยประหยัด
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติ
ให้มีคุณธรรมท่ีประพฤติ
ปฏิบัติอย่างย่ิงยวด ด้วย 
หลักธรรม บุญบารมี ๑๐ ที่
พอจะนํามาเป็นแนวทางและ
ประยุกต์ในยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความถึงพร้อม ด้วย ศรัทธา 
การรักษาศีล และมีความ
สะดวกสบาย ด้วย หลักธรรม 
สัปปายะ ๗ 

 
สรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการ ใช้วงจรการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน

อย่างรอบคอบ การปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป การตรวจสอบที่จัดให้เป็นมาตรฐานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ และการดําเนินงานให้เหมาะสม ด้วยการหาวิธีการปฏิบัติใหม่ที่ดีขึ้นกว่าที่ใช้อยู่ 
พิจารณาความจําเป็นว่าต้องมีข้อมูลใดบ้าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และกําหนดทางเลือกใน
การเปลี่ยนแปลง ในการวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทําให้เกิดความพร้อม เมื่อได้ปฏิบัติงาน
จริงทําให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรค์ล่วงหน้า ทําให้งาน
เกิดความราบรื่น เรียบร้อยนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้
ด้วยการตรวจสอบจากเป้าหมายที่กําหนด มีเคร่ืองมือที่เช่ือถือได้ และมีเกณฑ์การตรวจสอบท่ีชัดเจน๓ 

                                                            

 
๓
 จิตรา   พ่ึงพานิช,   บรรยายเร่ืองวงจรการบริหารงาน คืออะไร, สถานที่ : อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ, เมษายน ๒๗เมษายน ๒๕๕๕,  อ้างใน http://misweb.csc.ku.ac.th/ 
OASKM/วันที่๑๖สิงหาคม๒๕๕๘. 



๑๓๒ 
 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีความเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งชิงกัน ดังน้ันเพ่ือเป็นหนทางไปสู่ความสุขความ
เจริญที่แท้จริง มีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังช่วยดับทุกข์ ดับความโลภ ดับกิเลสตัณหา 
ความอยากได้ อยากมี ให้ลดน้อยถอยลง จึงจะนําพาให้การบริหารธุรกิจมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และเพ่ิมพูนพละกําลังให้เศรษฐกิจเจริญไปอย่างถาวรและยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้นําหลักธรรมบุญบารมี 
๑๐ อีกทั้งยังมีหลักธรรมท่ีสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนในการ
นํามาเสริมให้ได้ครบวงจรของการบริหารธุรกิจด้วยหลักพุทธธรรม คือ ศรัทธา ศีล จาคะ และหมวด
ธรรมสัปปายะ ๗  

สรุปโดยภาพรวม การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ย่อมต้องอาศัยปัจจัยเพ่ีอ
ก่อให้เกิดกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจมี ๔ ด้านหรือที่เรียกว่า สี่
เอ็ม ๑. คน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน เป็นผู้ดําเนินการหรือ
จัดการทําให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ ๒. เงิน เป็นปัจจัยที่ต้องนํามาประกอบเพ่ือให้เกิดธุรกิจ จะใช้มากใช้น้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ 
๓. วัสดุหรือวัตถุดิบ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิต นํามาซึ่งรายได้และทําให้ธุรกิจได้ผลกําไรสูงสุด ๔. 
การบริหารจัดการ เป็นการปฏิบัติงานของปัจจัยทั้ง ๓ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งปัจจัยข้างต้นต้องได้รับการ
วางแผนมาเป็นอย่างดี ผลที่ได้รับคือการปฏิบัติงานถึงจะมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารธุรกิจ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังน้ี 
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๑๓๔ 
 

พ่อค้าได้ทําเลในที่ชุมชนจึงจะเหมาะเป็นนักแสวงหาความรู้อยู่ในที่ที่มีนักปราชญ์ เป็นนักเรียนได้
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ดี หากว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรม ได้เสนาสนะสัปปายะ ที่อยู่ที่เหมาะแก่จริต
อัธยาศัยของตน ได้ธัมสัปปายะ ได้ธรรมที่เหมาะ ได้บุคคลสัปปายะ ได้บุคคลที่เหมาะ ที่ใดมีบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ ที่ต้ังแห่งการทําบุญ ทางทําความดี เรียกว่าเป็น ปฏิรูประเทศ๔ 

ประการที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ การพํานักอาศัยใกล้สัตบุรุษ ต้ังสถานประกอบการทางธุรกิจ
ใกล้กับย่านชุมชนที่สามารถเช่ือถือและวางใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของตนจะมีความปลอดภัย โดย
สัตบุรุษเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณความดี เป็นมิตรที่ดี และการรู้จักติดต่อทําการค้าขายกับเป้าหมาย
ทางการค้าที่เช่ือถือได้ หรือแสวงหาเงินทุนจากแหล่งทุนที่เช่ือใจได้ แม้แต่ลูกจ้างก็ต้องรู้จักคัดสรร
กลั่นกรองคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับกิจการงาน ดังน้ันการบริหารธุรกิจกับสัตบุรุษเป็นเหตุนํา
ความสุข ความเจริญมาให้กับผู้คบหาสมาคมด้วย หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องสนับสนุน หลักธรรมจักร 
๔ ภายใต้หัวข้อจักรที่ ๒ น้ันคือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ การรู้หลักการ รู้รายละเอียดของเร่ืองน้ันๆ การ
รู้จักเอกลักษณ์และความต้องการของธุรกิจ รู้จักความพอประมาณ รู้จักจังหวะโอกาส รู้จักลักษณะ
ของผู้ร่วมค้าและรู้จักลักษณะของธุรกิจแต่ละธุรกิจย่อมทําให้การบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ประการที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ดี ต้ังตนไว้ชอบ คําว่าชอบ คําว่าตน ที่หมายถึงใน
ที่น้ีคือจิต หมายถึงต้ังจิตไว้ชอบ ต้ังจิตไว้ดี ถือเป็นการรู้จักตนเองเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในตน
เพ่ือเป็นการต้ังเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมให้ดําเนินชีวิตไปด้วยความระมัดระวัง หมั่นฝึก
ตนให้มีศรัทธา การดํารงปณิธานทางการค้าอย่างถูกต้อง กําหนดทิศทาง ต้ังเป้าหมายและวางนโยบาย
ทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจนเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ ทั้งยังสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพในการ
ทํากําไร ให้แก่ธุรกิจที่ตนบริหารได้ในระดับที่พึงพอใจ หลักพุทธธรรมที่สอดคล้องสนับสนุน หลักธรรม
จักร ๔ ภายใต้หัวข้อจักรที่ ๓ คือ การต้ังอยู่ในสุจริต ๓  ๑.กายสุจริต การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ 
การไม่ประพฤติผิดในกาม ๒.วจีสุจริต การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดคําหยาบ การไม่พูด
เพ้อเจ้อ ๓.มโนสุจริต การไม่อยากได้ของผู้อ่ืน การไม่คิดพยาบาทผู้อ่ืน การเห็นชอบตามคลองธรรม 
หรือมีความหมายในการต้ังอยู่ในประโยชน์ปัจจุบัน การหมั่นหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ไว้ การมีเพ่ือน
ดี การเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดี และการต้ังอยู่ในประโยชน์อนาคต ความสมบูรณ์ด้วยศรัทธา ความ
สมบูรณ์ด้วยศีล ความสมบูรณ์ด้วยจาคะ ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา เมื่อเข้าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ 
และได้รับคําแนะนําสิ่งที่ควรแนะนําจากบุคคลในจักรข้อที่ ๒ แล้วปฏิบัติตนตามคําแนะนําของสัตบุรุษ 
ย่อมเป็นผู้ต้ังตนไว้ชอบตามจักรข้อที่ ๓ น้ี 

                                                            
๔วศิน อินสระ, อาหาร ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ เรือนธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๖๓. 



๑๓๕ 
 

ประการที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นคนที่ได้เกิดทําบุญมาดีในชาติก่อน ผลของบุญก็ทําให้
เป็นคนทําอะไรข้ึน มีอุปสรรคน้อย สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ ไม่วิปริตไปด้วยภัยต่าง ๆ  คนที่ไม่มี ปุพ
เพกตปุญญตา ต้องเหน็ดเหน่ือยมากเหลือเกิน มีอุปสรรคมาก บางทีพอจะต้ังเน้ือต้ังตัวได้ก็มีเหตุให้มีอัน
เป็นไป ต้องเจ็บหนักจนทํามาหากินไม่ได้ ต้องนําทรัพย์เก่ามาบริโภคใช้สอยจนหมด พอจะต้ังตัวได้ก็มีอัน
เป็นไปอีก ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เปรียบไปเหมือนคนที่เป็นหน้ีเอาไว้มาก พอทํามาหาได้เจ้าหน้ีก็มารุม
ทวงไปหมดตัวก็ต้องเหน็ดเหน่ือยต่อไป เมื่อไหร่หน้ีสินหมดลง เมื่อน้ันถ้าหามาได้เท่าไหร่พอให้ความสุข
แก่ตัวเองได้บ้าง ส่วนคนที่มีบุญมาดี เหมือนกับคนที่ไม่มีหน้ีไม่มีสินเลย แล้วมีทรัพย์เป็นต้นทุนไว้มาก 
ทรัพย์ใหม่ที่พอหาได้มาก็นํามาพอกพูนของเก่า มีแต่จะเพ่ิมขึ้น๕ ในทางโลกหากได้ทําการเตรียมสร้าง
พ้ืนฐานไว้พร้อมแล้ว ทักษะของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสิ่งสําคัญมาก การท่ีจะอยู่ใน
วงการบริหารธุรกิจอย่างยาวนานผู้เช่ียวชาญทางด้านพุทธศาสนาได้ให้แนวคิดเห็นไว้ว่า “…เป็นผู้
บริหารธุรกิจแถวหน้าที่งามสง่าพร่ังพร้อมด้วยความสําเร็จ การบริหารธุรกิจจะต้องสร้างทักษะพ้ืนฐานไว้
ให้พร้อม มีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี นับเป็นการเตรียมทุนไว้
สําหรับสร้างกําไรในอนาคต ความดีทุกอย่างที่คนเราเคยทําไว้ แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตา แต่ก็ไม่สูญ
เปล่า ความดีเหล่าน้ันจะรวมกันเข้าปรุงจิตให้ดีขึ้น ผลแห่งความดีที่สั่งสมมาเรียกว่า อริยทรัพย์ ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หว่ันไหวและเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนในระดับพ้ืนฐาน 
หลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้องสนับสนุน หลักธรรมจักร ๔ ภายใต้หัวข้อจักรที่ ๔ น้ันด้วยการสร้างบุญ
บารมี ความเป็นผู้มีบุญได้กระทําไว้ก่อน ได้ทําบุญไว้ในอดีต ทําความดีในปัจจุบันย่อมได้รับความสุขใน
อนาคต และผู้ที่ทําบุญหรือกระทําความดีน้ันยังได้รับความสุข ได้รับผลดีตอบแทนในขณะที่ทํา การได้
รับคํายกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม...”๖  ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงสรุปความได้ดังน้ีว่า การได้รับการ
ปฏิบัติตอบที่ ดี ความเป็นผู้มี บุญได้กระทําไว้ก่อน อุปมาด้วยการเรียนหนังสือจนสําเร็จ ได้
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร อันเป็นเคร่ืองแสดงคุณวุฒิให้เข้าทํางานได้ เมื่อทํางาน
เจริญก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคง ก็ได้รับความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ สําหรับความสุขที่ได้รับตาม
จักรข้อที่ ๔ น้ี เกิดจากการต้ังตนไว้ชอบตามจักรข้อที่ ๓ จักรทั้ง ๔ ประการมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์
กัน ต้ังแต่จักรข้อที่ ๑ เป็นเหตุให้เกิดจักรข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ จนถึงข้อที่ ๔ กล่าวคือ การอยู่ในประเทศอัน
สมควร ท้องถ่ินที่มีสัตบุรุษให้คบ การคบกับสัตบุรุษเป็นเหตุให้ได้ฟัง ได้ศึกษาสิ่งที่ดีงาม รู้จักบาปรู้จัก
บุญ ละบาปเพ่ือบําเพ็ญบุญเป็นการต้ังตนไว้ชอบ ซึ่งจะได้รับความสุขอันเป็นผลของบุญในกาลต่อมา 
ได้ช่ือว่าเป็นผู้ได้ทําบุญไว้แล้วในกาลก่อน 

                                                            
๕เร่ืองเดียวกัน. หน้า ๖๕.  
๖สัมภาษณ์ พระราชวรมุนี, (พล อาภากโร) ดร., อาจารย์ประจํา คณะพุทธศาสตร์ศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  ๒ กันยายน ๒๕๕๘.  
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ห้ประสบความ
ความดีถึงพร้อ
ายของการดํา

• สุจริต ๓

ธา / ศีล / จาคะ

สังวัตตนิกธรรม

สธรรม ๗

รมบถ ๑๐
โอตตัปปะ
สัมมาทิฏฐิ

๑๓๖ 

นเพ่ือเป็น
อมูลอย่าง
มาะสมกับ

 

ดย่อม 

ริหารงาน 
ารจัดการ
และขนาด
คลุม ด้วย
ะสม การ
ธุรกิจต้อง
เนินธุรกิจ
อน ในการ
วามเจริญ 
มสําเร็จได้ 
อมแล้วถึง
าเนินการ



๑๓๗ 
 

บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะต้องอยู่รอดและสามารถก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น 
อันเป็นเหตุนําพาให้เกิดกําไรตามเป้าหมายของธุรกิจ ดังน้ันหลักธรรมจักร ๔ จึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่
เหมาะกับการนํามาใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรมจักร ๔ เป็น
ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย หมุนไปสู่ความเจริญความไพบูลย์ในโภคะ
ทั้งหลาย พอที่จะสรุปได้ดังตาราง ต่อไปน้ี           

 
ตารางที่ ๔.๕  แสดงการบูรณาการการบรหิารธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 

 
การบริหารงาน องค์ประกอบธรุกิจ จักร หมวดหลักธรรม 
คน หรือบุคคล เจ้าของธุรกิจ / พนักงาน 

 
จักร ๒ /จักร ๓ สัปปุริสธรรม   

สุจริต ๓ 
เงินทุน ทุน / ค่าใช้จ่าย /การตลาด / 

ผลตอบแทน 
 

จักร ๑ / จักร ๓ สัปปายะ ๗      
บุญกิริยา ๑๐  

สุจริต ๓ 
วัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ / คุณภาพ / ความ

ต่อเน่ือง / มาตรฐาน 
 

จักร ๒ / จักร ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐  
บุญบารมี ๑๐ 

การจัดการ วางแผน / ตรวจสอบ / ปฏิบัติ / 
ดําเนินงาน 

 

จักร ๑ / จักร ๒    
จักร ๓ / จักร ๔ 

สัปปายะ ๗  
 สัปปุริสธรรม ๗  

สุจริต ๓        
บุญบารมี ๑๐ 

 
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจะได้นํามาบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของปัญหาที่เกิดจากการบริหารธุรกิจ เพ่ือให้การเช่ือมความสอดคล้องกับหลักธรรมจักร ๔ นําพา
ธรรมะท้ัง ๔ เดินไปตามทางที่เหมาะสม  ดังจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ประวัติ
อาจารย์วิศวามิตร ความว่า “…ข้อความท่ีท่านอาจารย์วิศวามิตร รู้สึกประทับใจมากน้ัน คือ พระธรรม
เทศนาที่ว่า คุณความดีไม่ว่าจะนําไปประดับไว้ที่จิตใจของใคร หรือไม่ว่าจะนําไปผสมกลมกลืนกับวิชา
ความรู้สาขาใด ย่อมทําจิตใจและวิชาความรู้ทุกสาขาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น มีความหมายสําหรับมนุษย์
ย่ิงขึ้น ความรู้ที่ขาดธัมมะหรือคุณความดีคอยควบคุม ย่อมเป็นพิษและทําอันตรายได้ ถ้าบุคคลต้ังอยู่
ในธรรม หรือคุณงามความดีแล้ว ขึ้นอยู่แก่การทําความดี การประพฤติสุจริตกาย วาจา ใจ มีความ
เป็นอยู่ประกอบด้วยธัมมะ ธัมมะย่อมทําให้บุคคลลอยขึ้นพ้นความตกตํ่าทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน ทุกคน



๑๓๘ 
 

จึงควรศึกษาธัมมะ ประพฤติธัมมะ ผู้น้ันก็จะทําที่พ่ึงแก่ตนได้ โดยไม่ต้องคอยพ่ึงผู้อ่ืน…”๗ กล่าวได้ว่า 
ความรู้ในการบริหารนํามาเช่ือมต่อกับหลักธรรม ก่อให้เกิดการแผ่ขยายความรู้ผสมผสานกับหลักธรรม
ที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีกว้างขวาง หากปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและ
เคร่งครัดตามท่ีวางแผนไว้ ย่อมก่อให้เกิดความสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ดังน้ันผู้วิจัยจะ
ได้ทําการอภิปรายให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดจากการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถ
แก้ไขด้วยหลักพุทธธรรม จักร ๔ ด้วยการบูรณาการแก้ไขปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีประเด็นที่จะทําการศึกษา ในข้อ ๔.๓ บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมด้วยหลักพุทธธรรม และข้อ ๔.๔ การวิเคราะห์บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ีคือ  

 

๔.๓ บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเป็นอีกวิธีหน่ึงของการแก้ปัญหาที่นับได้ว่ามีความสําคัญต่อการ

บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ในหัวข้อน้ีจะอธิบายการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังที่กล่าวสรุปมาแล้วข้างต้น โดยผู้วิจัยจะได้
ทําการอภิปรายให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนของการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ันสามารถ
นําหลักพุทธธรรม จักร ๔ มาบูรณาการประยุกต์ใช้เข้ากับหลักการบริหารธุรกิจ ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการตลาด กิจกรรมด้านการตลาด เกิดข้ึนหลังจากกระบวนการผลิตได้เสร็จสิ้นเป็น
สินค้าหรือบริการ กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการจําหน่าย การกระจายสินค้าหรือการบริการ ซึ่งอาจมี
พ่อค้าคนกลางเข้ามาเป็นสื่อกลางในการผ่านช่องทางตลาด การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถ่ิน หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาด
ความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความ
สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ัง
สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมากขึ้น การตลาดเป็นที่มาของการเติบโตและการสร้างกําไรของกิจการ โดยการ
สร้างแรงผลักดันให้ลูกค้าพึงพอใจที่จะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ ดังน้ันหากเถ้าแก่หรือผู้ประกอบการ 
พบว่า กิจการเริ่มเกิดปัญหาในด้านการเติบโตของยอดขาย หรือกําไรเร่ิมหดหายลงไป ก็อาจ
สันนิษฐานได้ว่า ธุรกิจกําลังพบปัญหาที่เก่ียวกับการตลาด 

                                                            
๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, เชิงผาหิมพานต์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากัด), 

หน้า ๖๐. 



๑๓๙ 
 

การสร้างแผนงานธุรกิจ เป็นการตอบโจทย์ด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี เป็นการตอบสนอง
เป้าหมายที่จะประกอบธุรกิจเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการตลาด ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 
จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในถิ่นอาศัยที่เหมาะสม มีเป้าหมายเพ่ือเก้ือกูล
กิจกรรมทางการค้า โดยการเข้ามากํากับด้านกลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงของแผนงาน
ธุรกิจ ที่นํามาใช้แก้ปัญหาด้านการตลาด คือมุ่งเข้าถึงลูกค้าและรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด 
รวมทั้งแผนโฆษณาและการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์กําหนดราคา การเลือกทําเลท่ีต้ังเพ่ือดึงดูดลูกค้า 
กลยุทธ์การตลาดนั้นจะต้องสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งก็คือ การบรรยายถึงตลาดเป้าหมายท่ี
เลือกไว้ว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหน ประกอบด้วยคู่แข่งคู่ค้าที่ไหนบ้าง แนวโน้มการเติบโตของตลาดเป็น
อย่างไร ถ้าเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคก็ควรมีการบรรยายถึงวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในตลาด 
รายได้ประชากรต่อคน ระดับการศึกษา เพศ เช้ือชาติ และข้อมูลประชากรศาสตร์๘  

การตลาดเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ทําให้สินค้าและบริการจากผู้ผลิตมาสู่ผู้บริโภคน้ัน
เกี่ยวเน่ืองด้านเศรษฐกิจการหาเลี้ยงชีพ ตอบสนองความต้องการและความพอใจของผู้บริโภคภายใต้
ระบบผลตอบแทนที่ธุรกิจพอใจ ด้วยการใช้หลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่๓ อัตตสัมมาปณิธิ
เข้ามากํากับด้านการตลาด วิธีการที่จะใช้กับแนวทางด้านการตลาดในทรัพยากรที่มีทั้งหมด ในข้อน้ี
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญต่อ หลักอัตตสัมมาปณิธิ เป็นอย่างย่ิง พระองค์ทรงมี
กระแสพระราชดํารัสแนะแนวทางในการปฏิบัติการงานและการดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรไทยมาโดย
ตลอด ดังพระราชดํารัส ความว่า 

 ...ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม
ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะความเจริญมั ่นคงของบุคคลในชาติเป็นสําคัญ และความ
เจริญของคนทั้งหลายนั้น จะเกิดมีได้ก็ด้วยการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยง
ชีพชอบ ผู้ที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้ จําเป็นจะต้องมีทั้งวิชาความรู้ ทั้ง
หลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสําหรับใช้กระทําการงาน สิ่งหลัง
เป็นปัจจัยสําหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานให้ชอบ ให้
ถูกต้องและเป็นธรรม วิชาการกับหลักธรรมนี้ประกอบกันพร้อมในผู้ใด ผู้นั ้น
ย่อมจะประสบความสุขและความสําเร็จทั ้งในชีวิตและกิจการงาน ซึ่งย่อมจะ

                                                            
๘วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครื่องเรื่องบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ ส.ส.ท., ๒๕๔๗), หน้า ๔๕. 



๑๔๐ 
 

ส่งผลสะท้อนถึงส่วนรวมต่อไป คือทําให้บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง ทําให้สังคม
เป็นสังคมที่ผาสุกสงบ น่าอยู่ น่าอาศัย…๙ 
 
การนําแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปปรับใช้ในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมน้ัน สามารถดําเนินการได้โดย ผู้มุ่งประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จะต้องรู้จักธุรกิจของตนเองเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มต้นและดําเนินการธุรกิจของตนให้ประสบ
ความสําเร็จ มุ่งตอบตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยต้องมีการศึกษาความจําเป็นและความ
ต้องการของผู้ซื้อเพ่ือจะได้สามารถเสนอสินค้าได้ตามความจําเป็น อีกทั้งสามารถแยกกลุ่มลูกค้าของ
ตนออกมาได้ว่า ใครคือลูกค้าของตน บุคคลเหล่าน้ีมีความต้องการและมีความสามารถในการจ่าย
สินค้าและบริการได้เพียงใด ต้องทราบถึงคุณลักษณะของผู้ซื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ และยังต้อง
ทราบถึงคู่แข่งขันว่าเป็นใครและมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานอย่างไร เพราะธุรกิจที่จะอยู่รอดได้จะต้อง
มีสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง๑๐ ซึ่งแนวคิดน้ี สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักร
ข้อที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ การคบหาบัณฑิต ในการช่วยเหลือทางการค้าโดยตรง 

ในส่วนของหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักร ข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา การเป็นผู้มีบุญมา
ก่อนน้ัน ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้มีการเก็บสะสมความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมาก่อนและใช้กลยุทธ์ที่สะสมมาทางด้านการตลาด ในการแสดงให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของ
ตน ในกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี จนทําให้ผลประกอบการในการบริหารการตลาดประสบผลสําเร็จ มี
กําไรได้ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้  เข้ามาเป็นยุทธวิธีในการแก้ไขการบริหารธุรกิจ โดยรายละเอียดของ
หลักการน้ีได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ)์ 
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า “…การตลาด
ตามแนวพุทธ ตามแนวพระไตรปิฎก มีการยอมรับว่าเงินเป็นปัจจัยเพ่ือการแลกเปลี่ยนที่มีบทบาทใน
การขายด้วยเช่นกัน มีการยกย่องภูมิปัญญาของผู้ประกอบการเป็นเรื่องสําคัญ แต่ปัญญาก็มิใช่ปัจจัย
หลักเพียงปัจจัยเดียวที่จะบ่งช้ีว่าจะประสบความสําเร็จในกิจกรรมนั้น ยังมีส่วนประกอบที่สําคัญอีกคือ 
สาเหตุของการค้าขายที่ทําให้ขาดทุนและมีกําไร โลกทัศน์ของเชิงพระพุทธศาสนามองว่า บุญในอดีต 
มีส่วนสนับสนุนให้ค้าขายได้กําไร ผู้ใดได้ปวารณาต่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลว่าจะถวายปัจจัยสมควร

                                                            
๙ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา., คําพ่อสอน ประมวลพระบรม

ราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๔๕. 

๑๐วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครื่องเร่ืองบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ ส.ส.ท., ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๐. 



๑๔๑ 
 

แก่สมณบริโภคแล้วไม่ถวายเมื่อเข้ามาสู่อัตภาพน้ีแล้ว เขาจะค้าขายขาดทุน ผู้ใดปวารณาต่อสมณ
พราหมณ์ผู้ทรงศีลไว้แล้วถวายตามที่ปวารณาแล้วค้าขายจะได้กําไรตามสมควร ผู้ใดปวารณาต่อสมณ
พราหมณ์ผู้ทรงศีลแล้วถวายปัจจัยเกินกว่าที่ได้ปวารณาไว้ เมื่อมาสู่อัตภาพน้ีทําการค้าขายจะได้กําไร
เกินความต้องการ...”๑๑ 

โดยรายละเอียดของหลักการน้ีได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภพ
พล เติมธีรกิจ ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ” ผลการวิจัยพบว่า “…การ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักมีปัญหาด้านการตลาด อันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น 
ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตรา
สินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ทําให้การตลาดทําได้ยากลําบาก นอกจากน้ีการขาดแคลนบุคลากรด้าน
การตลาด ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาก่อนก็จะช่วย
ปัญหานี้ไปได้ แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะต้องลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหาจุดแข็ง
ของธุรกิจหรือสินค้านั้น อีกปัญหาหน่ึงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ช่องทางจัดจําหน่าย 
เน่ืองจากสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภค งบโฆษณามีจํากัดและทําได้เพียงบางสื่อสาร
การตลาด เช่น แผ่นพับ ออกวิทยุ ทําป้ายโฆษณา ทางร้านค้าจึงไม่ให้ความสนใจที่จะรับสินค้า ยกเว้น
ว่าสินค้าจะมีคุณภาพสูงผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการให้สินเช่ือระยะยาว หรือให้ส่วนลดสูงเพ่ือ
ดึงดูดให้ร้านค้ายอมรับสินค้าไปจําหน่าย บางคนใช้วิธีการออกโชว์สินค้าตามงานต่างๆ สินค้าบาง
รายการที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะรับผลิตให้ตามคําสั่งของลูกค้าผู้ประกอบการบางรายมีตลาดรองรับทั้ง
ภายในและภายนอก หมายความว่าผู้ประกอบการรับจ้างผลิตให้ผู้อ่ืน การแข่งขันทางการตลาดถือว่า
เป็นเรื่องปกติของธุรกิจ คําพูดของผู้ประกอบการรายหน่ึงที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สําหรับวัตถุดิบที่
ต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายหน่ึงให้ข้อคิดว่า การสั่งซื้อและความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนทําให้เป็นอุปสรรค์ต่อการวางแผนการตลาด เพราะมีผลต่อกําไรและการส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้า…”๑๒  

                                                            
๑๑

 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า
๑๑๗. 

๑๒ปภพพล เติมธีรกิจ, “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๕๕, หน้า๑๔๗. 



๑๔๒ 
 

โดยรายละเอียดของหลักการที่ผ่านการวิจัย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ อนุจารี 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ” ผลการวิจัยพบว่า “...ปัจจัยที่ถือได้ว่ามี
ผลกระทบต่อการประสบความสําเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกมากที่สุด คือ สถานที่ต้ังร้าน ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจค้าปลีกจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ทั้งน้ีเพราะถือได้ว่าสถานที่ต้ังร้านค้าเป็นปัจจัยแรกใน การ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก โดยก่อนจะเลือกเปิดร้านที่ใดจะต้องประเมิน
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่จะต้ังร้านค้า...”๑๓ ซึ่งข้อความดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับหลักธรรม
จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องกระทํา  

ผู้ประกอบการที่ได้ให้สัมภาษณ์ จํานวน ๕ ท่าน ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “…
การตลาดโดยทั่วไป เกิดจากสาเหตุ คือ ไม่มีการจัดทําแผนการตลาดและการกําหนดเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์  ติดตามสภาพตลาดปัจจุบันไม่ทัน เน่ืองจากเกิดแนวโน้มใหม่ๆ ตลอดเวลา ขาดการเก็บข้อมูล
หรือวิจัยตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน กลุ่มลูกค้าหรือ
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยน ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก ทําให้การทําตลาดทําได้ด้วยความ
ยากลําบาก ขาดการวิเคราะห์คู่แข่ง และการวิเคราะห์อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก...” จาก
ข้อคิดเห็นข้างต้น ผู้วิจัยสรุปความได้ว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้ เน่ืองจากมี
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย ขาดความแน่นอนไม่คงเส้นคงวา คุณภาพไม่คงที่ ราคาไม่เหมาะสม ช่อง
ทางการขายไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการขาย สถานที่ต้ังไม่เหมาะสม บริการไม่ได้มาตรฐาน 
ภาพลักษณ์ไม่โดดเด่น โฆษณาไม่สะดุดตา ขาดการส่งเสริมการตลาดไม่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องดังคํา
สัมภาษณ์ของพระเทพวสุทธิกวี ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “…ถ้าจะสรุปง่ายๆ  ทางด้านการตลาด ต้องอาศัย
คน พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนํา“จักขุมาร”มีวิสัยทัศน์ มีตา ในฐานะผู้บริหารธุรกิจ  จะต้องดูคนออก  
บอกคนได้  ใช้คนเป็น  น่ันก็คือเรื่องประเด็นสําคัญ  และในขณะเดียวกัน  มันต้องสํารวจตัวเองด้วย  
คน....ตัวเองก็ต้องพัฒนา  มีวิสัยทัศน์  คือการมองก้าวไกล  มองบริบทว่า  เราจะทําธุรกิจ  ธุรกิจอะไร
ที่ตลาดต้องการ ธุรกิจอะไรในอนาคตตลาดจะดี  ก็ต้องมองไปในส่วนน้ัน  แล้วก็ไม่ใช่มองแค่ธรรม  
อย่างเดียว   อย่างของเรื่องการดําเนินงาน  คนก็ต้องพร้อม  คนต้องพร้อมไปด้วย   อิทธิบาทประจํา
ใจน้ันก็คือ  รักธุรกิจน้ัน ๆ  มีความขยัน แกล้วกล้าที่จะบากบั่นสู้ไป แม้จะมีอุปสรรคก็จะไม่ท้อถอย  
เอาใจใส่  เรียกว่า  “จิตตะ”อย่าห่างเหิน  ดูแลใกล้ชิด  เฝ้าระวังอยู่ตลอด...”๑๔  

                                                            
๑๓ชัยวัฒน์ อนุจารี, “กลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต(รัฐศาสตร์),   (มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๘, หน้า๑๔๖. 
๑๔

 สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺญโต) ดร., อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๔๓ 
 

สรุปเป็นนัยสําคัญได้ดังน้ีว่า ปัญหาเกี่ยวกับการขาย การสร้างกําไร หรือการเติบโตของ
กิจการ จึงต้องให้ความสนใจกับการตลาดของกิจการให้มากขึ้น นอกจากน้ียังมีปัญหาที่สําคัญคือการ
ขาดบุคลากรด้านการตลาดถ้าโชคดีเจ้าของเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อนก็
จะช่วยแก้ปัญหาน้ีได้แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนและไม่สามารถหาผู้ที่เช่ียวชาญด้านการตลาดก็
จะต้องลองถูกลองผิดไปอีกนาน นอกเสียจากการได้สะสมประสบการณ์หรือมีพรสวรรค์ด้านการตลาด 
มีบุคลิกที่เหมาะสมด้านการขายก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน 

ส่วนการให้คําสัมภาษณ์ จากผู้ประกอบการอีก ๓ ท่าน ให้แนวคิดด้านการตลาด ไว้ดังน้ี “…
ได้นําเอาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งเพ่ือประเมินว่าสภาพ
การตลาด และการแข่งขันเป็นอย่างไรในปัจจุบันโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงสิ่งที่จูงใจ
ที่ทําให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเร่ิมต้นจากสิ่งที่กระตุ้นที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่าน
เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้นึกคิดของผู้ซื้อจะได้อิทธิพล
จากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ    สิ่งกระตุ้นอาจเกิดจากภายในร่างกายและจากภายนอก…” สรุปจาก
ข้อความดังกล่าว ผู้บริหารจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  ๑.สิ่งกระตุ้นการตลาดคือ ส่วนประสมทาง
การตลาด ๒. สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยีทางกฎหมายและทาง
วัฒนธรรม แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ ตัวกระตุ้นภายนอกที่จะเป็นตัวผลักดันให้งานทางด้าน
การตลาดเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติ คือ ส่วนประสมทางการตลาด  

ผู้วิจัยจึงขอสรุปความในเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายท่ีประกอบด้วยเครื่องมือ 
ดังต่อไปนี้  

๑. ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เสนอขายทางธุรกิจ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้าบริการ ความคิด 
สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะทาให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ กิจกรรมที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดสินค้าให้เลือกคุณภาพสินค้า 
ตราสินค้า ลักษณะ การออกแบบ ขนาด บริการ การรับประกัน  

๒. ราคา เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าจะต้องวางแผนและ
กําหนดราคาให้ถูกต้องเหมาะสมตามสภาวะตลาด ปริมาณการซื้อขายในแต่ละคร้ังเพ่ือดึงดูดและจูงใจ
ผู้บริโภค กิจกรรมในการต้ังราคา เช่น การให้ส่วนลด เง่ือนไขระยะเวลาชําระเงินระยะเวลาในการให้
สินเช่ือ  

๓. การจัดจําหน่าย เป็นโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ให้เพ่ือ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริหารจากองค์กรไปยังตลาดได้ทันเวลาผลิตภัณฑ์น้ันจึงจะมีค่าสูง กิจกรรม



๑๔๔ 
 

ที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า การขนส่ง คลังสินค้าปริมาณสินค้าคงเหลือ การเก็บรักษา การเลือกคน
กลาง  

๔. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทําให้ผลิตภัณฑ์เป็น
สิ่งที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย สร้างความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ประกอบการ ๒ ท่านได้ให้แนวทางกับเรื่องน้ี ผู้วิจัยจึงพอสรุปเป็นสังเขป คือ “…การส่งเสริม
การตลาด ที่เป็นสาระสําคัญ คือ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขายมีการ
ประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการตัดสินใจหลัก ในการประชาสัมพันธ์การตลาด มีสิ่งพิมพ์ เป็นการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยใช้สิ่งพิมพ์ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยการรายงานประจาปี โบชัวร์ บทความ 
จดหมายข่าว นิตยสาร หรือใช้วัสดุบันทึกเสียง กิจกรรมเป็นการสร้างความสนใจแก่สินค้าโดยสร้าง
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดประชุม การสัมมนา กิจกรรมนอกสาถนที่ งานแสดงสินค้า 
นิทรรศการการแข่งขัน งานครบรอบปี ผู้สนับสนุน เป็นบริษัทสามารถสร้างช่ือเสียงตราสินค้าและ
บริษัทโดยการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน และข่าวเป็นหน้าที่สําคัญอย่าง
หน่ึงของฝ่ายประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้า โดยการส่งข่าวให้สื่อมวลชน 
หรือจัดแถลงข่าว เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือแถลงสุนทรพจน์ต่อสมาคมต่าง ๆ ของผู้บริหาร
สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่บริษัท จัดทํากิจกรรม สาธารณประโยชน์  กระทําโดยการเสียสละเงินและเวลา
เพ่ือสังคม การสร้างเอกลักษณ์ โลโก้ สัญลักษณ์แบบฟอร์ม จดหมาย นามบัตร ยูนิฟอร์ม เพ่ือสร้าง
ความเป็นตัวตนขององค์กร  

สรุปโดยภาพรวม การนําทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดมาปรับใช้ด้านการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งยังนํามาบูรณาการ
กับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ให้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
การแก้ไขปัญหาด้วยการนําหลักธรรมจักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่๑ ปฏิรูปเทสวาสะ ที่มีหมวดธรรม
สนับสนุนจักรข้อที่ ๑ คือ อาวาสสัปปายะ เป็นสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ืออาศัยต่อการ
ประกอบอาชีพ มาประยุกต์ใช้กับหลักการการจัดจําหน่ายสินค้าในตลาด มีการขนส่ง การเก็บสินค้า 
พ้ืนที่ทําเล การค้าขาย และหลักการวางแผนในการผลิตผลิตภัณฑ์ น้ันต้องได้รับคําแนะนําจาก
ผู้เช่ียวชาญที่มีความชําชาญทางด้านการตลาดมาโดยเฉพาะ เพ่ือที่จะกําจัดปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งหลักการข้อน้ีสอดรับกับหมวดธรรม ปุคคลสัปปายะ เป็นสถานท่ีที่มี
บุคลากรที่ดี อุดมไปด้วยผู้ทรงภูมิปัญญา มีผู้รู้ ผู้มีความสามารถ มีบัณฑิต มีนักปราชญ์ ผู้ทรงธรรม
คุณธรรมอยู่มาก ส่วนทฤษฎีทางด้านราคา ควรนําหลักธรรม จักรข้อที่ ๓ อัตสัมมาปณิธิ มาบูรณาการ
ใช้ในการบริหารธุรกิจ เน่ืองด้วยราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า และราคาถูกกําหนดข้ึนด้วยการบริหาร
จัดการของเจ้าของจึงต้องใช้หลักการต้ังตนไว้ชอบในการกําหนดราคาเพ่ือให้เหมาะสมและยุติธรรมต่อ
ผู้บริโภค ด้วยสัมมาอาชีวะ ดํารงในคุณธรรม และทฤษฎีการส่งเสริมการตลาด  เห็นควรนําหมวด



๑๔๕ 
 

หลักธรรม จักรข้อที่๔     ปุพเพกตปุญญตา มาบูรณาการใช้ในการบริหารธุรกิจในส่วนความข้างต้น
อยา่งเหมาะสม  

ด้วยการนําหลักธรรม จักร ๔  ที่สอดรับในการบริหารเข้ามาเป็นส่วนเสริมด้วยการใช้หมวด
ธรรม หลักธรรมจักร ๔  ข้อที่๒ สัปปุริสูปัสยะ พระพุทธเจ้าเน้นให้คนเราไม่ทําความช่ัวทั้งปวงทําแต่
ความดีทั้งปวงและทําจิตใจให้บริสุทธ์ิอันเป็นที่มาของความหมายของการมีหลักเมตตาธรรมในจิตใจ
การแสดงออกมาของหลักเมตตาธรรมท่ีปรากฏเป็นคุณธรรมในคัมภีร์พระพระไตรปิฎกน้ันพบว่ามีอยู่ 
๓ ประการ และผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสนาทั้ง ๒ รูป ได้อธิบายความ ไว้ดังน้ี คือ 

๑. เมตตากายกรรม หมายถึง จะทําสิ่งใดก็ทาํด้วยเมตตา คือ กิริยาอาการท่ีแสดงออกมาน้ัน
ไม่ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนร้อนใจ ได้แก่ (๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒) เว้นจากการลักทรัพย์  
(๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา คือ การพูดการเจรจาปราศรัยที่แสดง
ออกมาทางวาจาน้ันไม่ไปทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อนร้อนใจเจ็บใจ ได้แก่ (๑) เว้นจากการพูดเท็จ 
(๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด (๓) เว้นจากการพูดคําหยาบ (๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา คือ กิริยาอาการทางใจหรืออารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจที่แสดงออกมาน้ัน ไม่ไปทําให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ได้แก่ (๑) ไม่โลภ            
(๒) ไม่พยาบาท (๓) มีความเห็นถูกต้อง๑๕ 

ผู้ประกอบการทุกท่านที่มีความมคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับปัญหาด้านการตลาดส่วนใหญ่ จึงได้
ขยายความต่อไปอีกว่า “…เกิดจากการขาดความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการตลาด เครื่องมือที่
ใช้ในการแก้ปัญหา อีกทั้งด้านการตลาดยังมีผลมาจากมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่จํากัด เน่ืองจาก
สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ไม่มีงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านค้าต่างๆ จึงไม่ให้ความสนใจ
จําหน่ายสินค้าให้ ยกเว้นสินค้ามีคุณภาพสูง ก็อาจได้โอกาสเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าที่มีช่ือเสียง 
หรือร้านสะดวกซื้อ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีความโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึงแล้วโอกาสที่จะได้ช่องทางจัด
จําหน่ายที่ดีก็ยากพอสมควร มักไม่สามารถหาทําเลท่ีต้ังร้านค้าที่ดีๆ เช่น หากจะเปิดร้านอาหาร ก็ไม่มี
เงินทุนพอที่จะซื้อหรือเช่าร้านค้าในที่ชุมชน หรือในห้างสรรพสินค้าที่มีช่ือเสียงก็ย่อมทําให้เสียโอกาส
ในด้านการขาย มักจําหน่ายได้ในท้องถิ่น ตลาดในประเทศ ไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศ และ
สินค้าไม่เป็นที่รู้จัก…” ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปเป็นภาพโดยรวม ดังน้ี ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ด้านการตลาดว่ามาจากปัจจัยใดการแก้ปัญหาคงต้องแก้ไขให้ตรงจุด ถ้าเกิดจากตัวสินค้า ก็ต้อง
พยายามหาความรู้ปรึกษาผู้รู้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องซึ่งปัจจุบัน กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์จํานวน มาก 
                                                            

๑๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺญโต) ดร., อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๔๖ 
 

จะต้องขวนขวายหาความรู้และความช่วยเหลือ อย่ารอให้ภาครัฐเข้ามาหา เพราะจะทําให้เสีย
โอกาส  หากปัญหาเกิดจากการไม่มีความรู้ด้านการขายและด้านการตลาดและยังไม่สามารถจ้างผู้ที่มี
ความรู้และ ประสบการณ์ด้านการตลาดมาช่วยก็คงต้องช่วยตัวเองด้วยการหาหนังสือด้านการขาย
และการตลาดมาศึกษา เข้าอบรมหลักสูตรด้านการตลาดขอความรู้จากผู้เช่ียวชาญผ่านโครงการของ
ภาครัฐซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็มีโครงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะน้ีทุกปี 

ผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา มีความเห็นว่า “…หากเกิดจากปัญหาทําเลท่ีต้ังไม่ดี และยัง
ไม่มีเงินทุนก็คงต้องอดทนสะสมทุนไปก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงค่อยหาทําเลที่ต้ังใหม่ หรือไม่ก็ใช้
วิ ธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ ไม่ ต้องใช้เ งินมาก แต่สินค้าต้องมีความโดดเด่น ไม่ เ ช่นน้ัน 
ประชาสัมพันธ์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะลูกค้ามาครั้งเดียวก็จะไม่มาอีกเลย ที่ไม่มีความพร้อมด้าน
เงินทุนและสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก จะต้องใช้ความโดดเด่นของ ตัวสินค้า และความสามารถของผู้ขายเป็น
ตัวช่วยกระตุ้นให้สินค้าสามารถขายได้หากขาดทั้งตัวสินค้าและบุคคลผู้ขายธุรกิจก็ย่อมมีปัญหาตามมา
...”๑๖ ท่านจึงกล่าวว่าการใช้หลักธรรม บุญกิริยา สุจริต ๓ สัมมาอาชีวะ มาเป็นแนวทางได้ในการ
ปฏิบัติได้ ผู้วิจัยจึงสรุปพอสังเขปจากข้อความตรงนี้ได้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องการ
เสริมสร้างการตลาดให้กับกิจการของตน ควรหัดมองให้ออกว่า ลูกค้าของตนปัจจุบันมีความต้องการ
สินค้าหรือบริการของเราในระดับใด และต้องมีความสามารถท่ีจะมองออกไปในภาพกว้างว่า ตลาดที่
ทําอยู่ หรือตลาดเราต้องการจะทํา เป็นตลาดท่ีจะตอบสนองความต้องการระดับใด เช่น ตอบสนอง
ความจําเป็น ตอบสนองความอยากได้ หรือความต้องการที่จะต้องหามาให้ได้  
          แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเร่ือง การจําแนกประเภทของตลาด การตลาดในปัจจุบัน จะแบ่ง
ตลาดออกเป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี ๑. ตลาดผู้บริโภคทั่วไป คือ การขายปลีก การขายตรง ๒. ตลาด
ธุรกิจ คือ ธุรกิจที่ทํากับบริษัท องค์กรภาคธุรกิจ หรือองค์กรภาคเอกชน ๓. ตลาดโลก คือ ธุรกิจที่ทํา
กับตลาดต่างประเทศ ๔. ตลาดภาคองค์กรไม่แสวงหากําไร คือ ธุรกิจที่ทํากับองค์กรภาครัฐ หรือ
องค์กรไม่แสวงหากําไร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรกําหนดหรือมองให้ออกว่า ตนกําลังดําเนิน
ธุรกิจกับตลาดประเภทใดอยู่ เน่ืองจากโอกาสในการขยายตลาด และธรรมชาติของผู้มีบทบาท หรือมี
อิทธิพล ในการตัดสินใจซื้อในตลาดประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป แนวคิดพ้ืนฐานประการที่
สาม จะเก่ียวกับเรื่อง ความรู้สึก ของลูกค้าหรือผู้บริโภคท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้สินค้าหรือบริการผู้
เสนอขายสินค้าหรือบริการ ภายหลังการได้ใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๑. ความรู้สึกพึง
พอใจ เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน กับความคาดหวังที่คิดไว้              ๒. ความรู้สึกถึงคุณค่าที่
ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับความคาดหวังที่คิดไว้ เป็นแนวทางเพ่ือการสร้างคุณค่าของ

                                                            
๑๖

 สัมภาษณ์ พระราชวรมุนี, (พล อาภากโร) ดร., อาจารย์ประจํา คณะพุทธศาสตร์ศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  ๒ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๔๗ 
 

สินค้าหรือบริการให้กับสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากคําให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการ 
ท่านหน่ึง ได้ให้ความคิดเห็นประเด็นน้ีว่า “…เพ่ือทําให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และ
มีความรู้สึกถึงคุณค่าที่ได้รับ ทําได้ ๒ ทาง ทางที่ ๑. การทําให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับ คือ (๑.๑) สร้างคุณค่าเพ่ิมกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ทําให้มีคุณภาพหรือคุณสมบัติใช้
งานท่ีดีขึ้น, มีความคงทนมากข้ึน, มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น, มีรูปแบบที่ต้องตาต้องใจมาก
ขึ้น (๑.๒) สร้างคุณค่าเพ่ิมในด้านสถานที่ คือ เพ่ิม หรือ ขยายสาขา, เพ่ิมความสะดวกในการนําสินค้า
ไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น, เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกในระหว่างการซื้อหรือการรับบริการ 
(๑.๓) สร้างคุณค่าเพ่ิมในด้านการบริการ คือ การส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงเวลา, การรับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาคุณภาพ, การสนับสนุนทางด้านเทคนิค, การให้ความช่วยเหลือที่เข้าถึงหรือขอใช้บริการ
ได้ง่าย มี Call Center หรือการให้บริการ Hotline (๑.๔) สร้างคุณค่าเพ่ิมในแง่ภาพลักษณ์ เช่น การ
โฆษณาที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหรือบริการ เพ่ือสื่อสารข้อมูล หรือสร้างแรงผลักดันให้
ผู้บริโภคเห็นถึงการเสริมบุคลิกภาพ เสริมสถานภาพทางสังคม หรือการเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทาง
ที่ ๒. การทําให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเห็นถึง ต้นทุนในการได้มาที่ตํ่ากว่า หรือการมีความคุ้มค่าที่มากกว่า 
ดังน้ี (๒.๑) คุณค่าเพ่ิมในด้านต้นทุนที่ได้มาหรือความเป็นเจ้าของ เช่น ราคาที่ตํ่ากว่า, สามารถผ่อน
ชําระระยะยาวได้, การซ่อมบํารุงที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า, การกําจัดทิ้งที่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายตํ่า
หรือไม่มีค่าใช้จ่าย (๒.๒) คุณค่าเพ่ิมในด้านเวลา คือ สินค้ามีพร้อมไม่ต้องรอ, การจัดส่งที่รวดเร็ว การ
เดินทางไปซื้อหาไม่ยาก ที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ…” 

จากคํากล่าวในบทความของเอกสารธุรกิจ กล่าวไว้ว่า “…ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ประจําทุกปี ก็คือ ราคาพืชตกตํ่า และให้รัฐบาลเข้าไปแก้ไข เพราะราคาที่ขายได้ตํ่า ไม่คุ้ม
ต้นทุนการผลิต พืชผลที่เคยมีปัญหา เช่น ข้าว ถั่วเหลือง ปาล์มนํ้ามัน กาแฟ ยางพารา พริกไทย 
หอมหัวใหญ่ และกระเทียม สิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็เช่น จัดหาเงินมาก้อนหน่ึง แล้วออกไปรับซื้อพืชผล
ดังกล่าวบ้างเล็กน้อย หรือให้สถาบันการเงินออกรับจํานํา หรือให้เงินกู้แก่เกษตรกร โดยเอาพืชผล
จํานําไว้ เมื่อราคาสูงขึ้น จึงจะไถ่ถอนจํานํา แล้วขาย และใช้หน้ีเงินกู้ ถ้าเป็นสินค้าที่ส่งออก จําหน่าย
ยังต่างประเทศ รัฐบาลก็อาจจะเร่งหาตลาดต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในปี
ต่อไปเหตุการณ์น้ี ก็อาจจะเกิดขึ้นอีก...” มีผู้ประกอบการให้สัมภาษณ์มีแนวทางที่ตรงกัน ๔ ท่าน
กล่าวไว้ว่า “…ปัญหาหน่ึงของตลาดสินค้าเกษตร เหตุผลที่ราคาตํ่าอาจจะเน่ืองมาจาก เพราะ
สินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกันมาก สินค้ามีมากเกินความต้องการของตลาด หรือถ้าเป็นสินค้าส่งออก 
อาจเป็นเพราะราคาในตลาดต่างประเทศตํ่า เหตุเพราะปริมาณสินค้ามีมาก หรือความต้องการของ
ตลาดชะลอตัว หรือสินค้าที่เกษตรกรไทยผลิตมีคุณภาพไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการก็ได้ ปัญหาดังกล่าว
จะไม่มี ถ้าผลิตสินค้าข้ึนมา เพ่ือบริโภคเอง หรือผู้ผลิตที่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน จะผลิตสินค้าข้ึนมา 
แล้วแลกเปลี่ยนกัน เพราะทราบว่า ต้องการสินค้าอะไร ก็ผลิตสินค้าน้ันข้ึนมา บางอย่างถ้าผลิตไม่ได้ 



๑๔๘ 
 

ก็สามารถเอาของที่ผลิตได้มาก ไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้านได้ แต่ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ไม่อาจปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง หรือแลกเปลี่ยนระหว่างเพ่ือนบ้านดัง
แต่ก่อนได้...” พอสรุปบทความข้างต้น ได้ว่า “การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมี ผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่
ห่างไกลกัน อยู่คนละจังหวัด คนละภูมิภาค หรือคนละประเทศ และมีสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการแม้จะ
เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ลักษณะสินค้าเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนตลอดเวลา แต่ผู้บริโภค
ต้องการข้าวซ้อมมือบรรจุถุงละหน่ึงกิโลกรัม เกษตรกรเลี้ยงไก่ขายไก่ แต่ผู้บริโภคซ้ือไก่ชําแหละเป็น
ช้ินหรือที่นําไปบริโภคได้เลย ส่วนสินค้าเกษตรแทบทุกชนิด โดยเฉพาะการปลูกพืช ทําได้เฉพาะบาง
ฤดูกาล มิใช่ปลูกได้ตลอดปี แต่ผู้บริโภคต้องการตลอดทั้งปี ดังน้ัน ผู้บริโภคสามารถซื้อหาจากร้านขาย
ปลีกทุกวันตลอดปี จะซื้อเวลาใดก็ได้ ทําอย่างไรจึงจะจัดหาสินค้า และบริการประเภทอาหาร ซึ่งผลิต
โดยผู้ผลิต และอยู่ห่างจากผู้บริโภค ในรูปแบบ และลักษณะสินค้า และในช่วงระยะเวลาที่ผู้บริโภค
ต้องการ ดังน้ัน ภาระหน้าที่ของการตลาดสินค้าต้องดําเนินการทุกชนิดในการนําสินค้าและบริการจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้ตลอดเวลา ซึ่งหลัดธรรม หมวดที่เก่ียวข้องกับ ความมีวิริยะ อุตสาหะ ความ
เพียรพยายาม เพ่ือให้ผู้บริโภคได้สินค้าตามที่ต้องการ อีกทั้ง ผู้ประกอบการยังต้องมีความต้ังตนไว้
ชอบ ตามหลักธรรม อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนชอบ ในการกระทําเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความพึงพอใจ 

จากคําอธิบายข้างต้น ตรงกับแนวคิดของผู้ประกอบการที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “…การตลาด
ทําหน้าที่ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะการที่ผู้ผลิตผลิตสินค้า ก็เพ่ือขายให้กับผู้บริโภค 
ผู้บริโภคต้องการสินค้าใด ก็ต้องผลิตสินค้าชนิดนั้น หรือที่เข้าใจกันว่า ผู้บริโภคคือ พระราชา แต่
ขณะเดียวกันก็มีความสําคัญอย่างมากต่อผู้ผลิต เพราะผลิตขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีตลาด หรือมีผู้ซื้อ ซึ่ง
มิใช่ซื้อไปเพ่ือบริโภคเองเท่าน้ัน แต่ส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือขายต่ออีกหลายทอด จนสุดท้าย เพ่ือขายต่อให้แก่
ผู้บริโภค ดังน้ันราคาที่ผู้ผลิตได้รับ ควรที่จะสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคมีความ
ต้องการมาก ราคาก็ควรจะสูง หรือถ้าไม่ต้องการ ราคาก็ควรจะตํ่า ซึ่งถ้าหากตลาดไม่ได้ทําหน้าที่ 
ผลิตผลของเกษตรกรก็ไม่มีค่า โอกาสท่ีจะเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรจึงทําได้ยาก หากมองในแง่
การตลาด สินค้าเกษตรก็มีความสําคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก...” 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงพระพุทธศาสนาและหลักคําสอนว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นคําสอนทางสายกลางหรือสอนความพอดี สอนแนวทางความประพฤติตามหลัก
สัจธรรมที่เป็น อกาลิโกว่าด้วย ประโยชน์สุขที่พึงได้ อันเกิดจากการอยู่ร่วมสัมพันธ์กันโดยใช้ปัญญา
ด้วยเมตตา กรุณา และพร้อมกันน้ันก็มุ่งให้บรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปัญญาที่เป็นจุดหมายสูงสุดถึงข้ันที่
ทําให้อยู่ในโลกได้โดยไม่ติดโลกหรืออยู่เหนือโลก หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็น “จริยธรรมเชิง
บวก”ประโยชน์สุขคือ จุดหมาย หาใช่ทรัพย์และอํานาจไม่ พระพุทธศาสนาถือว่า สังคมเป็นสื่อกลางที่
ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง และเข้าถึงประโยชน์สุขได้มากที่สุด และ
นําเอาจริยธรรมมาใช้เพ่ือเก้ือหนุนจุดหมาย หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถนํามาและ



๑๔๙ 
 

ใช้ในชีวิตการบริหารงาน บริหารตนได้หลายด้าน หลายแนวทาง  (๑) การวางฐานชีวิตให้มั่นคง (๒) 
การทําความดีละเว้นความช่ัว ๑๔ ประการ เว้นกรรมกิเลส ๔ เว้นอคติ ๔ และเว้นอบายมุข ๖ (๓)การ
เตรียมทุนสําหรับชีวิต ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ เลือกสรรคนที่จะเสวนา รู้ทันมิตรเทียม และรู้ถึงมิตรแท้ และ
ด้านที่ ๒ จัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ (๔) การรักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ การทําทุกทิศให้เกษมสันต์ และ
ความกตัญญูกตเวที (๕) จุดมุ่งหมายแห่งชีวิต ๓ ด้าน จุดหมายเพ่ือตน จุดหมายเพ่ือผู้อ่ืน และ
จุดหมายร่วมกัน (๖) คนมีศีลธรรม มีสุจริตทั้งสาม ประพฤติตามอารยธรรม และมีศีล ๕ (๗) คนที่มี
คุณแก่ส่วนรวม การมีพรหมวิหาร ๔ และการบําเพ็ญการสงเคราะห์ (๘) คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่
ชน การพ่ึงตนเองได้ และการอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี(๙) คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี การรู้หลัก
อธิปไตยในการปกครอง และการมีส่วนในการปกครอง (๑๐) คนผู้นํารัฐ การมีทศพิธราชธรรม การ
บําเพ็ญกรณียกิจของจักรพรรดิการประกอบราชสังคหะ และการละเว้นอคติ และ (๑๑) คนประสบ
ความสําเร็จ หลักความเจริญหลักความสําเร็จ และหลักความรู้ที่เท่าทัน๑๗  

๒. ด้านการจัดการเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการทํา
บัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่าย
ดอกเบ้ียในอัตราที่สูง เมื่อกล่าวถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหมายถึง
อะไร แต่อาจไม่ทราบนิยามท่ีชัดเจนว่าเมื่อไรจะเรียก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทางการ
แล้วได้มีกฎกระทรวงกําหนดนิยามไว้ชัดเจน และมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ดังน้ันรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่าน
มาจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น
อย่างมาก ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะได้ทุ่มเทงบประมาณจํานวนมหาศาล ตลอดจนได้มีการแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพื่อเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แล้วก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันยัง
ประสบปัญหาต่างๆ อีกเป็นจํานวนมาก  

หมวดธรรมที่นํามาใช้ได้กับ การจัดหาเงินทุน น้ัน มีหมวด หลักศรัทธา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาทให้ความหมายของ ศรัทธา หมายถึงความเช่ือที่มีปัญญาประกอบและกลั่นกรองในการตัดสินใจ 
หมายถึง ความเช่ือในพระรัตนตรัยที่มีการเก่ียวข้องกับการบรรลุธรรมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นและเป็น
ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมาย คือ นิพพาน ศรัทธามีความทําให้ใจผ่องใส เป็นลักษณะทําให้บุคคลมี
ความคิดถูกต้องตามความเป็นจริง เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมีความทําให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะในการกระทํา
ความเพียร เพ่ือถึงเพ่ือบรรลุเพ่ือทําให้แจ้ง ซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งมูลเหตุให้เกิดศรัทธามี ๔ คือ รูป

                                                            
๑๗

 พระพรหมคุณาภรณ์, ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตท่ีดีงาม , พิมพ์คร้ังที่ ๑๗๔, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๔๑. 



๑๕๐ 
 

ความเศร้าหมอง เสียงธรรมเป็นเหตุเกิดจึงชอบใจ เลื่อมใสน้อมใจที่จะนับถือศรัทธา ยังมีความสําคัญ
ตามความหมายและหน้าที่ ถึง ๓ ประการ คือ เป็นพ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาสู่ปัญญาเป็นพ้ืนฐาน
ในกระบวนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานในหมวดธรรม กระบวนการของ
การเข้าถึงความจริงศรัทธา เป็นเหตุให้ได้ปัญญาแล้วปัญญาก็เป็นตัวนําไปสู่เป้าหมายปัจจัยสัมพันธ์ 
อันน้ีเป็นตัวกําหนดลักษณะของศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา เพราะทั้งสามอย่างน้ี ต้องมี
ความสัมพันธ์กันไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหน่ึงได้๑๘ 

ดังน้ันยุทธวิธีทางแก้ไขปัญหา เพ่ือที่จะเข้าสู่การลงทุนอย่างเป็นระบบ ในการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบผลสําเร็จ ขั้นตอนแรกต้องพิจารณาว่า เงินทุนที่สามารถจะ
นํามาใช้ได้น้ันมีมาจากท่ีใดบ้าง โดยทั่วไปแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจมาจาก ๑.แหล่งเงินทุน
ส่วนบุคคล มาจากเงินทุนส่วนตัว หากไม่พอก็ยืมจากเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง ๒.แหล่งเงินทุนจากผู้ขาย
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหล่งเงินทุนสินเช่ือทางการค้า เป็นการบริหารการเงินโดยซื้อปัจจัยการผลิตมา
ก่อนแล้วจ่ายคืนในภายหลัง ถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นในทางธุรกิจ ส่วนการจัดซื้อเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ที่มีราคาสูง ก็ใช้การเช่าหรือเช่าซื้อแทนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายข้ันต้นในการลงทุน และสามารถ
เปลี่ยนอุปกรณ์เคร่ืองจักรน้ันได้ง่ายเม่ือล้าสมัย ส่วนการบริหารลูกหน้ีน้ัน ผู้ประกอบการสามารถขาย
บัญชีลูกหน้ีการค้าให้กับธุรกิจอ่ืนเพ่ือให้มีเงินสดเพียงพอต่อการดําเนินงานก่อนถึงเวลาที่ลูกหน้ีจะ
จ่ายเงินตามบัญชีลูกหน้ีก็ได้ ๓.แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ โดยการกู้ยืมเงินจากธนาคาร มี ๒ 
ลักษณะ ๑.วงเงินสินเช่ือหมุนเวียน มักกู้เป็นระยะสั้น โดยมีวงเงินตามสินทรัพย์หมุนเวียน คือ ลูกหน้ี
การค้า  และสินค้าคงเหลือ ซึ่งวงเงินน้ีธนาคารจะให้กู้ในจํานวนที่จะเป็นเพ่ือใช้ในการซื้อวัตถุดิบและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน และมีการชําระหน้ีเมื่อลูกค้าชําระหน้ีตามมูลค่าสินค้า และ ๒.วงเงินสินเช่ือระยะยาว จะ
เป็นการกู้ยืมเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร คือ การซื้อเคร่ืองจักร การก่อสร้างโรงงาน และมีการชําระหน้ีเป็น
งวด ๆ โดยจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย ๔.แหล่งเงินทุนจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เช่น บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารออมสิน ซึ่งต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
น้ัน๑๙   
  ยุทธวิธีในการแก้ไขการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านเงินทุนน้ันโดย
รายละเอียดของหลักการน้ีได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภพพล เติมธีรกิจ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : 

                                                            
๑๘

 พระเทพเทวี (ประยุตธ์ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑๓-๑๑๕. 

๑๙วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครื่องเร่ืองบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ ส.ส.ท.,  ๒๕๔๗), หน้า ๙๙ – ๑๐๐.   



๑๕๑ 
 

กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ” ผลการวิจัยพบว่า “...ปัญหาด้านเงินทุน
ดําเนินการและการขยายการลงทุน จะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบคล้ายๆ กัน เน่ืองจากส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญด้านใด
ด้านหนึ่งที่มาจากการทางานในองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นเวลานาน แล้วเห็นโอกาสก็
ออกมาทดลองทาธุรกิจของตนเอง หรือบางรายอาจมาจากการถูกเลิกจ้างหรือมีปัญหากับที่ทํางานจึง
ลาออกมาทําธุรกิจที่ตนคิดว่าถนัดซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีเงินทุนน้อย เมื่อลงทุนแล้วมีปัญหาด้านกระแส
เงินสดหรือเงินหมุนเวียนในการทํากิจการ ปัญหาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบที่มาจากธนาคาร คือ ธนาคารไม่ปล่อยสินเช่ือเพราะขาดหรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะขอกู้
ตามท่ีต้องการ หรือการบริหารงานยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร คือ ไม่ทําบัญชีอย่างเป็นระบบ มีบาง
รายใช้เบิกเงินเกินบัญชี ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ก็ยังดีว่าเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบ้ียสูงกว่า 
ผู้ประกอบการบางรายมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศจึงอาศัยผู้ถือหุ้นน้ีนําเงินมาจากต่างประเทศ บาง
รายระดมทุนจากผู้ร่วมทุนที่เป็นคนไทยด้วยกัน…”๒๐ 

แนวทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องการลงทุน เพ่ือส่งผลให้ธุรกิจเป็นไปตามที่ดําเนินงานให้
ประสบผลสําเร็จ ดังน้ันยุทธวิธีในการแก้ไขการบริหารธุรกิจด้านเงินทุน โดยรายละเอียดของหลักการ
น้ี ได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า “…การลงทุน
ในพระพุทธสาสนา ที่ว่าการจัดสรรทรัพย์แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ๑ ส่วน ใช้เลี้ยงตนและญาติมิตรให้เป็น
สุข ๒ ส่วน ใช้ลงทุนเพ่ือประกอบกิจการงานเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม ๑ ส่วน เก็บออมไว้ใช้คราวจําเป็น 
ในส่วนที่เป็นการลงทุนมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ทุนประเภทท่ีใช้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และมีทุนอีก
ประเภทหน่ึงเป็นการลงทุน เพ่ือให้เกิดบุญกุศล...”๒๑ การวิเคราะห์เรื่องน้ี สอดคล้องหลักธรรมจักร ๔ 
ภายใต้จักรข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา ความดีที่ทํามาแล้ว ส่งผลให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าใน
อนาคต 

ส่วนทางด้านเงินทุน น้ันผู้วิจัยสรุปได้ ดังน้ีว่า เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จํานวนมากจะประสบปัญหาคล้ายๆ กัน เน่ืองจากส่วนใหญ่มักจะเร่ิมจากผู้ที่มี

                                                            
๒๐

 ปภพพล เติมธีรกิจ, “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๕๕, หน้า ๑๔๖. 

๒๑พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า ๘๑ 
– ๘๒. 



๑๕๒ 
 

ประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งอันสืบเน่ืองจากจากการทํางานในองค์กรของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนนานๆ แล้วเห็นโอกาสก็ออกมาทดลองทําธุรกิจของตนเอง หรือบางรายอาจ
เกิดจากปัญหาการทํางานทั้งจากปัญหาการเลิกจ้าง ปัญหาความไม่พึงพอใจในงานที่ทํา ก็ลาออกมา
ทําธุรกิจเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเงินทุนน้อย เว้นบางรายที่พ่อแม่มีทรัพย์สินเงินทองให้นํามาลงทุนปัญหา
ก็จะน้อยหรือไม่มีปัญหา อีกทั้งยังมาจากธนาคารไม่ยินยอมให้สินเช่ือเน่ืองจากไม่มีหลักประกัน ไม่มี
ผลงานที่น่าเช่ือถือมาก่อน การบริหารยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร ธนาคารเลยไม่กล้าให้สินเช่ือ ก็เลย
ทําให้ปัญหาด้านเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ เป็นที่น่าเสียดายว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจํานวนมาก ที่สินค้าน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ไม่สามารถผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาด เน่ืองจากไม่มีเงินทุนมากพอที่จะขยายกําลังการผลิต ไม่สามารถซื้อ
เคร่ืองจักรเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า  

ผู้ประกอบการท่ีให้สัมภาษณ์ ท่านหน่ึงให้แนวคิดไว้ว่า “…ด้านเงินทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไข
ได้ยากพอสมควร แม้รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นให้ธนาคารสนับสนุนสินเช่ือแก ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็จะได้รับเฉพาะที่มีความพร้อม เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือของ
ธนาคารเท่าน้ัน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามสนับสนุนด้านเงินทุนหรือสินเช่ือแต่ก็ทําได้อย่าง
จํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังน้ันทางออกที่ดีสําหรับ การ
บริหารธุรกิจ ในการช่วยตัวเองคือการสะสมทุน พยายามไม่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเกินความจําเป็น 
หากสามารถเช่าได้ก็ควรใช้วิธีเช่าไปก่อน เก็บเงินทุนไว้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อน เมื่อมีความ
พร้อมจึงค่อยลงทุนในทรัพย์สินถาวรอย่ารีบร้อนลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม
ด้านเงินทุน...”๒๒ 

๓. ด้านแรงงานหรือบุคลากร ผู้วิจัยสรุปได้ว่า มีด้วยกัน ๒ ส่วน ส่วนของผู้ประกอบการ และ
ส่วนของพนักงานแรงงานที่ทํางานในองค์การ “คน” เป็นปัจจัยที่สําคัญและมีค่าในแต่ละองค์การ จะมี
งานที่รับผิดชอบอยู่จํานวนหน่ึงซึ่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นในแต่ละองค์การจึง
ต้องมีบุคคล ซึ่งเรียกว่า พนักงาน ผู้บริหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบอยู่ให้สําเร็จและ
ได้ผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละองค์การ การเลือกสรรบุคคลเข้ามาทํางานในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม น้ันจะเลือกได้ในส่วนท้องถิ่นของธุรกิจ ดังน้ันจึงมีปัญหาการเข้าออกสูง แม้จะได้
กําหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลากรแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองประกันที่ดีในการจะรักษา
บุคคลากรไว้ได้ อีกทั้งปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ เจริญรุดหน้าไปมากได้มีการค้นพบหลักการและ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งนํามาใช้แทนของเก่าได้เป็นอย่างดี คนที่เคยเหมาะสมในระยะแรกเข้าทํางานอาจ

                                                            
๒๒

 สัมภาษณ์ นายอนันต์กร อมรวาที,กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์แปลน ๑๐๑, ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๓ 
 

กลายเป็นคนที่ไม่เหมาะสมไปได้โดยง่ายในระยะเวลาต่อมา ประกอบกับบุคลากร เมื่อปฏิบัติงานไป
นาน ๆ อาจเกิดความเบ่ือหน่าย ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานน้อยลง ดังน้ันหากได้มีการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ความชํานาญและให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ย่อมทําให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น อันเป็นผลทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จากความคิดเห็นข้างต้น มีข้อมูล
สนับสนุนกล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง“คิดแบบผู้นําทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๒” ของบุคคลผู้สรรค์สร้าง
อาณาจักรธนาคารกรุงเทพ เจ้าสัวชิน โสภณพนิช “.…การงานทั้งปวงสําเร็จและล้มเหลว เพราะนํ้ามือ
มนุษย์ ไม่มีสิ่งใดมีความสําคัญ และมีคุณค่าเหนือกว่ามนุษย์ ทรัพยากรที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอ่ืนใด 
ความสําเร็จและความล้มเหลว ล้วนเกิดจากมันสมองและพลังกายของ “มนุษย์” แน่นอนความสําเร็จ
และความล้มเหลวในการประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใด ๆ ก็อิงความรู้ความสามารถ
ของตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้อ่ืน...”๒๓  

พระพุทธศาสนากล่าวว่าการลงทุนมนุษย์ เป็นการลงทุนสูงที่สุดและสําคัญที่สุดตัวอย่าง 
อาทิ ถ้าคุณมีลูก ๑. ต้องห้ามปรามจากความช่ัว ๒. สั่งสอนให้เขาเป็นคนดี ๓. ให้ศึกษาหาความรู้ ๔. 
ดูแลให้เขาเลือกคู่ครองที่ดี ๕. เมื่อถึงเวลาให้เขียนพินัยกรรมมอบมรดกให้ถูกต้องน่ีคือการลงทุนมนุษย์
ในทางพุทธศาสนาเน้นมากว่า ก่อนที่จะลงทุนทําธุรกิจใด ๆ ให้ลงทุนในตัวมนุษย์ให้ได้เสียก่อน ถ้ามี
คนคุณภาพก็จะมีธุรกิจที่มีคุณภาพ แต่ถ้าคุณไม่มีคนที่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพ
ขึ้นมาได้ ฉะน้ันการลงทุนในทางพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นที่การลงทุนในตัวมนุษย์ก่อนดังเช่น ถ้าเราสร้าง
ตึก ๑๐ ช้ัน ผ่านไป ๑๐ปี ตึกน้ีก็ยังสูง ๑๐ ช้ันเหมือนเดิม แต่การลงทุนให้ความรู้เราส่งลูกไปเรียน
ต่างประเทศ ๑๐ ปี เขาอาจจะกลับมาพร้อมกับธุรกิจหมื่นล้านก็ได้ใครจะรู้คนน้ันมีพัฒนาการแต่วัตถุ
น้ันอยู่แค่ไหนก็หยุดน่ิงอยู่แค่น้ัน การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ การลงทุนพัฒนา (คน) มนุษย์ ลงทุนดีก็เป็น
มนุษย์ที่ดี ถ้าลงทุนไม่ดีก็เป็นมนุษย์ที่แย่ ในต่างประเทศเขาให้ความสําคัญมากกับทุนมนุษย์ คําว่า ทุน 
ที่จริงอย่าไปมองแค่ เงิน มองแค่ น้ี มันจะทําให้ชีวิตเรา แคบ และไม่ลึกหลักการลงทุนสูตร
พระพุทธเจ้า นอกจากไม่ล้าสมัยแล้ว ยังเปิดกว้าง และร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี...”๒๔              
 โลกยุคปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน และองค์กรธุรกิจก็มีความหลากหลายเกินกว่าที่ใครคนใด
คนหนึ่งเพียงคนเดียวสามารถที่จะบริหารให้สําเร็จลุล่วงสู่เป้าหมายโดยไม่ต้องอาศัยการผนึกกําลังกับ
ผู้อ่ืนหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงความสําเร็จทั้งปวง ล้วนต้องอาศัยคนอ่ืนช่วยกันสรรค์สร้างความสําเร็จ ตรง
กับคําพังเพยที่มักได้ยินเสมอว่า “สองหัวดีกว่าหัวเดียว”ผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่

                                                            
๒๓

 ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป,๒๕๕๔), หน้า ๑๑๑ – ๑๑๓. 

๒๔
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),  ลงทุนแบบ..พระพุทธเจ้า, ที่มาเว็บพลังจิต (๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๓) <www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=290..>, ( ๙ กันยายน ๒๕๕๘). 



๑๕๔ 
 

เป็นผู้ที่ไม่ทํางานคนเดียวหรือเก่งคนเดียว หากแต่ต้องทํางานกับคนอ่ืนที่เรียกว่า “ทํางานเป็นทีม”๒๕ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีส่วนสอดคล้องกับหลักธรรมจักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ การ
บริหารธุรกิจจะประสบผลสําเร็จได้ต้องทํางานเป็นทีม การเป็นทีมงานต้องมีอย่างน้อยสองคนข้ึนไป 
ดังน้ันการผูกมิตรกับบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่ตรงกับธุรกิจทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จ 
สามารถเสริมด้วยหมวดธรรม ซึ่งผู้เช่ียวชาญทางด้านพุทธศาสนา ได้ให้คําอธิบายไว้ว่า “…เมตตาธรรม
ทางพระพุทธศาสนาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับการเสริมสร้างทั้งภายในและภายนอก คือ ใช้หลัก
เมตตาธรรมของพระพุทธศาสนาในระดับสูง คือ การมีปัญญามาช่วยเสริมให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็น
ในทางที่ดีงาม และสัมมาสังกัปปะการคิดที่ดีงาม ใช้หลักเมตตาธรรมของพระพุทธศาสนาในระดับศีล
มาช่วยเสริมโดยเน้นศีล ๕ ข้อ คือ ๑.ปาณาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒.อทินนาทา
นาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ๓.กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางด
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔.มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ ๕.สุราเมรยมัชชป
มาทัฏฐานาเวรณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา แต่สิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่ว่าตัวบุคคลและสังคมน้ันมี
ความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในการมุ่งมั่นและต้ังใจในการนําเอาหลักเมตตาธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึนและเสริมให้เกิดความสุจริตในตัวบุคคลน้ันมีใจเปิดกว้างพอกับผู้อ่ืน ในการให้
คําแนะนําช่วยเหลืออย่างบริสุทธ์ิใจ...”๒๖ 

ดังน้ันจึงต้องมียุทธวิธีทางแก้ไขปัญหา กรณีฝีมือแรงงานท่ีมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้าย
ออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า  จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่
สม่ําเสมอการพัฒนางานก็ไม่ต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 
เพ่ือที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบผลสําเร็จ 
ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการที่จะบริหารธุรกิจให้เติบโตมีความเจริญรุ่งเรือง คุณสมบัติที่
เหมาะสม คือ เป็นผู้มีเป้าหมายชัดเจนสมเหตุสมผลต่อทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ มีประสบการณ์หรือการ
ฝึกอบรมทางการบริหารเป็นอย่างดี เต็มใจที่จะทํางานหนัก มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความมั่นใจในตัวเองและเข้าใจจุดอ่อนของตนเอง สามารถทําการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
เต็มใจที่จะปรับการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ชอบทํางานเก่ียวข้องกับคน ไม่
ท้อใจง่าย เป็นผู้ที่เร่ิมต้นด้วยตนเองและชอบที่จะมีความคิดริเริ่ม ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

                                                            
๒๕ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป,๒๕๕๔), หน้า ๖๔.  
๒๖สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘.   



๑๕๕ 
 

โดยเฉพาะการท่ีต้องมีความรู้สึกสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ๒๗ โดยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่ามีส่วนสอดคล้องกับหลักธรรมจักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ และข้อที่ ๔ ปุพ
เพกตปุญญตา     

ความรู้จากคัมภีร์พระไตรปิฎก ใช้เป็นแบบแผนในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน โดยด้านแรงงาน
น้ีเก่ียวข้องกับมนุษย์โดยตรง ดังน้ันวิธีการแก้ปัญหามนุษย์ ที่มองว่าชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ
และเป็นผู้ดําเนินการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลให้ธุรกิจเป็นไปตามที่ดําเนินงานให้
ประสบผลสําเร็จ ดังน้ันยุทธวิธีในการแก้ไขการบริหารธุรกิจด้านแรงงาน โดยรายละเอียดของหลักการ
น้ี ได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า…การดําเนิน
กิจกรรมควรสอดคล้องกับสังคมและธรรมชาติการมองปัญหาเริ่มต้นที่การพิจารณาชีวิตทั้งร่างกาย
และจิตใจ ดังน้ันการแก้ปัญหาจึงเริ่มที่การแก้ปัญหาภายในจิตใจก่อน ด้วยการฝึกฝนให้จิตใจเข้มแข็ง 
ควบคุมความต้องการของตนเองให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและต้องคํานึงถึงประโยชน์ตนและ
บุคคลอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องสัมพันธ์กับตนเอง และสอดคล้องกับความสงบสุขของสังคม...๒๘ 

สรุปได้ว่า การที่จะเป็นผู้บริหารบุคลากร หรือการบริหารตนเอง น้ันจะต้องกระทําตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ภาวะผู้นําในการชักจูงและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามที่ตนต้องการ ด้วยการบริหารแบบจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ้ืนฐานในการ
เป็นผู้นําที่จะทําให้เป็นผู้บริหารที่ดี ประกอบด้วย การจูงใจให้กระทําในสิ่งที่ดี การเจรจาต่อรอง การ
ติดต่อสื่อสาร การขจัดความขัดแย้ง การเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง การนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  

๔. ด้านการจัดการหรือการบริหาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการ
จัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัย
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแล
ที่ทั่วถึงหากธุรกิจไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็
จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ การบริหารจึงเป็นการดําเนินการให้ทุกโครงการทําหน้าที่สัมพันธ์กัน เป็นเร่ือง
ยากท่ีจะทําให้เกิดการผสมผสานกันถ้าไม่วางแผนการดําเนินการที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่วางแผน
บริหารอย่างไร อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีหน้าที่อํานวยการตามอํานาจหน้าที่จากหน่วยงานท่ีเป็น

                                                            
๒๗วิชัย โถสุวรรณจินดา, ครบเครื่องเร่ืองบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ ส.ส.ท., ๒๕๔๗), หน้า ๒๑ – ๒๒.  
๒๘

 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”. 
วิทยานิพนธพ์ทุธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า ๘๕. 



๑๕๖ 
 

ผู้รับผิดชอบควบคุมในการนําแผนงานที่ได้กําหนดไว้แล้วไปดําเนินการร่วมกับทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดผล
การผลิตหรือการใช้ปัจจัยการบริหารที่ประกอบด้วย คน เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดผลผลิตข้ันสุดท้าย  

กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ เพ่ือนํามาปรับแก้ไข
ปัญหาที่พบโดยรายละเอียดของกลยุทธ์น้ีได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัย ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชัยวัฒน์ อนุจารี ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ” ผลการวิจัยพบว่า “…กล
ยุทธ์ด้านการบริหาร ๑. ยุทธวิธีการสร้างระบบบริหารสัมพันธ์ เป็นระบบที่ช่วยส่งเสริมการขาย โดย
สถานที่ขายสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพอใจและสามารถเพ่ิม
ยอดขายสินค้าโดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บไว้ ๒.ยุทธวิธีการขยายสาขา เป็นวิธีการขยายตลาด
กลุ่มผู้บริโภคของสถานที่ขายสินค้า ขยายอาณาเขตของสถานที่ขายสินค้าให้กว้างออกไป โดยการ
เสาะหาบริเวณกลุ่มตลาดผู้บริโภคตามสถานที่ที่มีกําลังการซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่มีคน
พลุกพล่าน มีการสัญจรไปมาสะดวก แหล่งชุมชน แหล่งตลาดสด แหล่งท่องเท่ียว แหล่งพักผ่อน
สําหรับผู้บริโภค ๓.การลงทุนในระบบการขนส่ง เป็นส่วนสําคัญในกรณีมีหลายสาขาด้วยระบบการ
กระจายสินค้าไปตามสาขาของตัวเอง การทําระบบกระจายสินค้าเป็นศูนย์เดียวจะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและลดต้นทุนได้ อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบสิค้าที่ผู้ผลิตและผู้ขาย
นํามาส่งให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ...”๒๙ ซึ่งข้อความดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับหลักธรรม
จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องกระทํา 

ทางด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการมักขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่มาจากผู้เริ่มกิจการใหม่ จึงขาดประสบการณ์และความสามารถ ทําให้ขาดความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านดังน้ัน จึงจําเป็นต้องเตรียมตัวของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ 
ด้วยการใช้หลักจักร ๔ ภายใต้ จักรข้อที่ ๒ อัตตสัมมาปณิธิเข้ามากํากับด้านการบริหารจัดการ วิธีการ
ที่จะใช้กับแนวทางด้านการบริหารจัดการน้ันในต้องใช้ศรัทธาและความเช่ือมั่น ในข้อน้ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญต่อหลักอัตตสัมมาปณิธิ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาท แนะ
แนวทางในการปฏิบัติการบริหารจัดการให้แก่พสกนิกรไทยมาโดยตลอด ดังพระบรมราโชวาท ความว่า 

...จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายต่อไป ข้อแรก จะต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน 
เพราะศรัทธา หรือความเช่ือมั่นในประโยชน์ของงานน้ัน เป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ปฏิบัติ คือทําให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที แม้ก่อนที่จะลงมือกระทํา ดังน้ันไม่ว่า
จะกระทําการใด ๆ จึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อน และการสร้างศรัทธาน้ัน จําเป็นต้อง

                                                            
๒๙

 ชัยวัฒน์ อนุจารี, “กลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๘, หน้า ๑๒๗ – ๑๒๘. 



๑๕๗ 
 

ทําให้ถูกต้องด้วย ศรัทธาท่ีพึงประสงค์จะต้องไม่เกิดจากความเช่ือง่าย ใจอ่อน
ปราศจากเหตุผล หากจะต้องเกิดข้ึนจากความเพ่งพินิจ พิจารณา ใคร่ครวญแล้ว 
ด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่นสมบูรณ์ด้วยเหตุผล จนเห็นถ่องแท้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์อันแท้จริงในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธาลักษณะน้ี เมื่อ
บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมน้อมนําฉันทะ ความพอใจ ความกระตือรือร้น ความพากเพียร
ขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเร่ิมให้เกิดขึ้น เก้ือกูลกันอย่างพร้อมเพรียง แล้ว
สนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดําเนินก้าวหน้าไปโดยราบร่ืนจนสัมฤทธ์ิผล...๓๐ 
  การขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดการด้านการดําเนินธุรกิจจนทําให้ผลประกอบการในการ

บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผลให้ไม่ประสบผลสําเร็จ ดังน้ันยุทธวิธีในการแก้ไขการ
บริหารธุรกิจ โดยรายละเอียดของหลักการน้ี ได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนว
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า “...ปัญหาระดับมหภาค การอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใน
ประเทศที่ผู้ปกครองขาดศีลธรรม ขาดความยุติธรรม หรือขาดคุณสมบัติของผู้นํา ที่มีอยู่ในหลัก
ทศพิธราชธรรม ผลที่ตามมาก็จะทําให้ผู้ที่อยู่ในประเทศน้ัน ๆ ไม่มีโอกาสได้กระทํากิจกรรมท่ี
เหมาะสมได้ เพราะถูกขูดรีด ถูกบังคับบีบคั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้ครองรัฐ เมื่อผู้ปกครอง
ทุจริตก็เป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ภายในเขตแดน หรืออยู่ภายใต้อํานาจปกครองก็ทําการทุจริตกรรมด้วย...”๓๑ 

ด้านการบริหารจัดการ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมได้ และเป็นสาเหตุที่ทําให้ การ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ ไม่ว่าจะไม่เติบโต ต้อง
ล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถผ่านพ้นไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น และอีกจํานวนมากท่ีไม่
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังน้ันยุทธวิธีในการแก้ไขการบริหารธุรกิจ โดยรายละเอียดของหลักการ
น้ี ได้แก่ข้อมูลที่ผ่านการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า “…ในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยความสําเร็จ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง
ดูแลให้การสนับสนุนโดยธรรม และผู้ปกครองรัฐก็จะต้องมีคุณธรรมเพ่ือความเป็นผู้นํารัฐที่เกิดจาก

                                                            
๓๐ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา., คําพ่อสอน ประมวลพระบรม

ราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๔๖.  

๓๑
 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า 
๑๐๓. 



๑๕๘ 
 

การแต่งต้ังอันชอบธรรมโดยประชาชน ในพระไตรปิฎกเรียกว่า ผู้ปกครองในความรู้เรื่องบทบาทของ
รัฐ ผู้ที่ควรเป็นผู้นํารัฐที่เหมาะสมจะต้องมีคุณธรรม...”๓๒ สรุปในภาพรวม ได้ว่า การเข้าถึงบริการการ
ส่งเสริมของรัฐ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนมากเป็นการจัดต้ังกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น ผลิตตามบ้านผลิตในลักษณะโรงงานท้องแถวไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียน
พาณิชย์ หรือทะเบียนการค้าดังน้ันกิจการโรงงานเหล่านี้ จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการ
ของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเก่ียวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษา
ความปลอดภัยที่กําหนดตามกฎหมายนอกจากน้ีในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐ
จะได้ลดเง่ือนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงานแล้วก็ตามเพ่ือจูงใจ แต่มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพียง จํานวนน้อยที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 

การบริหารจัดการ มักใช้ เทคนิคการผลิตที่ ไม่ซับซ้อนเ น่ืองจากการลงทุนตํ่าและ
ผู้ประกอบการ พนักงานขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีรองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึงทําให้ขาดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี ด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การ
ภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรม
ส่งเสริมการส่งออกสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีจํานวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น 
ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ จึงไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึงและเพียงพอ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล เน่ืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง 
ๆข้างต้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยท่ัวไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารทาง
การตลาด นโยบายมาตรการของรัฐ 

ดังคํากล่าวของผู้ประกอบการท่ีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “…การทํางานของผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพน้ันย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร การบริหารจัดการจึงเป็นยกระบวนการของ
กิจกรรมที่ต่อเน่ืองและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้ามากําหนดตายตัวว่าจะใช้กระบวนการ
ใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของงานน้ันเป็นสําคัญ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทุก

                                                            
๓๒

 พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕, หน้า ๘๖. 



๑๕๙ 
 

กระบวนการท่ีจะนํามาใช้ในองค์การ ต้องเข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มากระทบการ
บริหารงาน อีกทั้งยังต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันตามแผนที่วางไว้...”๓๓   

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จําเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาเป็นเคร่ือง
ประกอบ เพราะเมื่อใดก็ตามที่การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดการนําเอาหลักพุทธ
ธรรมจักร ๔ มาประยุกต์ใช้ ก็เหมือนหน่ึงว่าไม่มีพลังเก้ือกูลให้การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมดําเนินไปอย่างเข้มแข็ง ทําให้การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ประสบผลสําเร็จ
เท่าที่ควร ในทางตรงกันข้าม หากนําเอาหลักพุทธธรรมจักร ๔ มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ย่อมดูเหมือนว่ามีพลังผลักดันให้การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประสบผลสําเร็จได้ง่ายย่ิงข้ึน  

โดยผู้วิจัยจะได้ทําการอภิปรายให้เห็นว่า ปัญหาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ี
สามารถแก้ไขด้วยหลักพุทธธรรม จักร ๔  ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

๔.๔ การวิเคราะห์บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธ
ธรรม 
 ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือหา
ความแน่นอน หรือหาการยืนยันของคําตอบของงานวิจัยน้ี แบ่งผู้สัมภาษณ์ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) 
ผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ รูป (๒) ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน ๙ 
คน รวมท้ังหมด ๑๒ รูป/คน  แล้วนําข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กําหนดนํามาแสดงในรูปของความเรียบเรียงไว้
ดังต่อไปนี้ 
 การเป็นผู้บริหารที่ดีมีวิทยายุทธ์อันเย่ียมยอดและเป็นนักบริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ
สามารถนําพากิจการค้าหรือการงานของตนสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไวนับเป็นสิ่งที่มีความ
ยากลําบาก แน่นอนความเจริญก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจล้วนเกิดขึ้นจากความสามารถของผู้บริหาร
หรือผู้คุมบังเหียนขององค์กร ที่สําคัญคือการนําความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ
จนบังเกิดผลในทางปฏิบัติก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ัน
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ การบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ จึงขอนําเสนอ ผลของ
การวิจัยเพ่ือยืนยันการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ดังต่อไปนี้  

                                                            
๓๓

 สัมภาษณ์ นายธนู ,กรรมการผู้จัดการ บรษิัท , ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๐ 
 

 ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจให้เติบโตและสร้างฐานท่ีมั่นคงแข็งแรงต้องพร้อมที่จะเปิด
โอกาสในการสร้างธุรกิจ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง“อายุน้อย รวย 100 ล้าน” ของนักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ ช่ือ ธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา “…กลยุทธ์ของตัวเขาคือเพ่ือนกับลูกค้า ชวนคุยเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของลูกค้า และสอบถามจนถึงขอความรู้จากลูกค้า...และถ้ามีโอกาสขยายงานสู่ตลาด
ต่างประเทศ ก็ควรต้องไป โดยดูความพร้อมของตนเองในเรื่องผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามความต้องการ
ตลาด เพ่ือไปออกแสดงสินค้าของตนเอง และทําการศึกษาประเทศท่ีจะไป ผู้บริโภคเป็นอย่างไร และ
คนประเทศน้ันๆ ชอบสินค้าแบบไหน...”๓๔ ซึ่งข้อความดังกล่าว ก็สอดคล้องในหลักธรรม จักร ๔ 
ภายใต้หัวข้อที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ การคบมิตร ต้องผูกไมตรีกับผู้ร่วมค้า เป็นการแตกไลน์สินค้าหลักที่
มีอยู่เพ่ือขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างขวางข้ึนและจะนํามาซึ่งความสําเร็จ  

ทางด้านการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจขนากลางขนาดย่อม จะได้นํามาประยุกต์ใช้ โดย
พ้ืนฐานเบื้องต้น กล่าวถึงกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การตลาด เป็นแนวทางปฏิบัติทางการตลาดของธุรกิจ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความสําเร็จตามเป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีนัยสําคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้าของธุรกิจเป็นอย่างย่ิง หากดําเนินธุรกิจโดยไม่มีกลยุทธ์ก็หวังความเจริญได้ยาก๓๕ 
ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบผลสําเร็จ ไม่เฉพาะความสามารถปรับกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลไกตลาด และปัจจัยที่ เกี่ยวกับการตลาดเท่าน้ัน ผู้บริหารธุรกิจต้องมี
ความสามารถในการมองไปข้างหน้า อย่างมีวิสัยทัศน์ และมีความชัดเจนในการวางกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับตลาดซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงกลยุทธ์การป้องกัน ดังที่ 
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่า “อนาคตเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงน้ัน
เป็นลักษณะของความไม่ต่อเน่ืองจากอดีต ฉะน้ัน จะต้องเกาะติดกับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลง
ไป๓๖ นอกจากน้ัน การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ประสบผลสําเร็จ การบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ไม่ควรมองข้ามการวิเคราะห์ต้นทุน หรือประเมินผลการใช้ต้นทุน ด้วยการกําหนด
ต้นทุนสําหรับหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ ลูกค้าหรือค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่
เหมาะสม และการวิเคราะห์ตลาด ด้วยการวินิจฉัยถึงความต้องการซื้อของผลิตภัณฑ์ ขนาดของตลาด 

                                                            
๓๔Mushroom Television , อายุน้อย รวย 100 ล้าน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๘) , หน้า ๑๒๓ และ หน้า ๑๒๕. 
๓๕ดร .ธนวรรณ  แสงสุ วรรณ  และคณะ ,  การบริหารการตลาด  ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๒ ,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด , ๒๕๔๕) , หน้า ๗๑-๗๓. 
๓๖ธันย์วัชร์ ไชยตระกูลชัย, คิดใหม่เพ่ืออนาคต,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผู้จัดการ

,๒๕๔๒), หน้า ๓๗๒. 



๑๖๑ 
 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ ฤดูกาลการขาย การกระจายทางภูมิศาสตร์ ลักษณะสําคัญของ
แต่ละส่วนตลาดและแนวโน้มลักษณะตลาด ในส่วนข้อความข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับ
หลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๔ ซึ่งต้องมีการวางแผน เริ่มต้นด้วยการลองผิดลองถูก โดย
การใช้ประสบการณ์ประคับประคองให้ธุรกิจเติบโตโดยใช้ข้อมูลที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมาปรับแผนสร้าง
กลยุทธ์ให้สอดรับกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป้าหมายที่วาง มีกระบวนการการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการตลาดที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจประกอบกันด้วย เพ่ือให้ประสบ
ผลสําเร็จ และสอดคล้องกับหนังสือเรื่อง “อายุน้อย รวย 100 ล้าน” ที่ว่า “…ร้านก๋วยเต๋ียวสร้างสรรค์ 
JM Cuisine เป็นธุรกิจของคุณไอซ์และคุณครีม เจ้าของธุรกิจเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สร้าง
ก๋วยเต๋ียวสูตรพ้ืนเมืองเพชรบุรี จังหวัดบ้านเกิดของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในสังคมโซเชียลมีเดีย...”๓๗ 

สอดคล้องคําให้สัมภาษณ์ของ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) กล่าวว่า “...ขาดการพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ในที่น้ีขอแยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี คือ ๑. ด้านการผลิต จะขาดเรื่องการพัฒนา
ผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ขบวนการผลิตยังคง เป็นรูปแบบเดิมๆ ที่ไม่ยุ่งยาก 
ไม่ซับซ้อนใดๆ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ น้อยมาก ๒. ด้านบุคลากร ส่วนใหญ่จะขาดประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ และมักชอบลอกเลียนแบบวิธีการของชาวต่างชาติ ซึ่งบางครั้งอาจจะ ไม่
เหมาะสมกับตลาดในประเทศ หรือ สภาพสังคมไทย หรือมีการนํามาใช้ไม่เต็มขบวนการที่ควรจะเป็น 
เรียกว่า นํามาใช้แบบคร่ึงๆกลางๆ น่ันเอง มุมมองนี้ หมวดหลักธรรมที่สอดรับให้นํามาใช้ปฏิบัติ การมี
บารมี การมีทุนความรู้เดิม ซึ่งตรงกับหลักธรรม จักรข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา การทําบุญไว้ดี...”๓๘ 
 ความขยันหมั่นเพียรเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จ หรือปฐมเหตุในการนําพาชีวิตสู่ความ
รุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล ดังคําสอนที่ว่า “ความขยันขันแข็งนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง แต่ความเกียจ
คร้านนํามาซึ่งความพ่ายแพ้และล้มเหลวทุกๆด้าน” ในการประกอบกิจการทุกชนิดหรือการประกอบ
อาชีพการงานทุกแขนงจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความมานะบุกบ่ันแล้ว ยังต้องเป็นผู้
ที่กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ ไม่เกรงกลัวต่อความยากลําบาก หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติเช่นน้ีย่อมประสบ
ความสําเร็จอย่างแน่นอน ดังคําสอนที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน”๓๙ ข้อความ 
 

                                                            
๓๗Mushroom Television , อายุน้อย รวย 100 ล้าน, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๘) , หน้า ๑๖. 
๓๘สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘.   
๓๙ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

อนิเมทกรุ๊ป,๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 



๑๖๒ 
 

ดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ 
การต้ังตนไว้ชอบ คนเราต้องมีความพยายามต้ังเป้าหมายไว้เพ่ือการกระทําที่ต้องสําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
สําหรับเจ้าสัวธนินท์และทีมงานรุ่นบุกเบิก มีทั้งความกล้าต้อสู้ กล้าเอาชนะ และมีความรับผิดชอบ
อย่างสูง ซึ่งรูปธรรมของความขยัน อดทน บุกบ่ัน มุ่งมั่นไม่กลัวความยากลําบาก เจ้าสัวธนินท์และ
ทีมงานพิสูจน์ได้จากคําบอกเล่าของเขาที่ว่า “...ไม่มีงานอะไรท่ีผมจะไม่บากบ่ันมุ่งมั่น ผมทํางานทุก
อย่างด้วยความบากบ่ันมุ่งมั่น และทุ่มเทต่องานอย่างเต็มที่ การทํางานทุกเรื่องที่ผ่านมา ไม่มีสักเรื่องที่
ผมไม่ทุ่ทเท เพราะผมมีประสบการณ์ว่า ถ้าทํางานให้ทํางานให้ดี ทุกอย่างต้องทําเต็มที่ แล้วทุกอย่าง
ต้องมีอุปสรรค ผมเป็นคนที่ชอบท้าทาย…”๔๐ จากคําพูดข้างต้น ของเจ้าสัวธนินท์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ เป็นหลักธรรมสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยต้ังเป้าหมายชีวิตและการ
งานให้ดีงาม เพ่ือนําตนไปสู่เป้าหมายอันมั่นคง แต่อัตตสัมมาปณิธิเป็นคําสอนที่คนส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจลึกซึ้ง ทั้งในแง่หลักการปฏิบัติคิดว่าเป็นข้อธรรมเหมือนกับหลักธรรมข้ออ่ืน ๆ เช่น ทาน ศีล 
ภาวนา ซึ่งแต่ละข้อธรรมก็สามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้โดยตรง แต่หลักธรรม “อัตตสัมมาปณิธิ” 
จะแปลกกว่าหลักธรรมดังกล่าว เพราะเป็นหลักการหรือกรอบท่ีผสมกับหลักธรรมหมวดอื่น ๆ และ
เป็นวิธีการเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง ในด้านศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตาม
หลักธรรมอัตตสัมมาปณิธิ สามารถนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีชีวิตที่ดีงาม มั่นคง ก้าวหน้า และดําเนิน
ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในการปฏิบัติตามส่ิงที่ถูกที่ควร 

ปัญหาข้อจํากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมพัฒนา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออกสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนมากและ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ 
จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึง
และเพียงพอ 

ผู้ประกอบการได้ให้คําสัมภาษณ์ไว้ว่า “…การเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมจํานวนมากเป็นการจัดต้ังกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้าน

                                                            
๔๐ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์, คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป,๒๕๕๔), หน้า ๑๕ – ๑๖. 



๑๖๓ 
 

ผลิตในลักษณะโรงงานห้องแถวไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า
ดังน้ันกิจการโรงงานเหล่าน้ี จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ เน่ืองจากปฏิบัติไม่ค่อย
ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยที่กําหนดตาม
กฎหมายนอกจากน้ีในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐจะได้ลดเง่ือนไขขนาดเงินทุน
และการจ้างงานแล้วก็ตามเพ่ือจูงใจ แต่ก็มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียงจํานวนน้อยที่มีโอกาส
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ…”๔๑ 
 จากจุดเร่ิมต้นที่ธุรกิจติดลบ ล้มลุกคลุกคลาน การเริ่มต้นที่ไม่มีเงินลงทุน เป็นการเริ่มต้นด้วย
การลองผิดลองถูกน้ัน ดังตัวอย่างนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในหนังสือเร่ือง “อายุน้อย รวย 100 
ล้าน” ได้กล่าวถึง พงษ์เทพ มุททาหัตถากร “…สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจ ไม่ใช่แค่หวังผลกําไร แต่ต้อง
ยอมลงทุนใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพ่ือรักษาฐานลูกค้าไว้...เขาเร่ิมต้นธุรกิจจากการติดลบ ครอบครัว
ล้มละลาย มีค่าใช้จ่ายติดเงินกู้อยู่กับธนาคาร ทําธุรกิจเกาลัดค่ัว จากไม่รู้วิธีการใด ๆ แต่ใช้ลองผิดลอง
ถูก โดยได้รับคําแนะนําการคั่วเกาลัดจากอาแปะท่ีเป็นผู้ขายเกาลัดสดให้ เมื่อต้องใช้เกาลัดมากข้ึนจึง
สั่งซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง...”๔๒    
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ 
ดังคําที่พระธรรมปิฏกได้ปาฐกถาพิเศษที่โรงแรมปางสวนแก้ว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวว่า 
“… เมื่อต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตต้องเป็นคน ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีหลักคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่วนบุคคลและองค์กร เพ่ือนําไปเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติอย่าง
จริงจังในการบริหารธุรกิจแล้ว เช่ือว่าจะสามารถนําไปแก้ไขปัญหาการไม่ประสบความสําเร็จในการ
บริหารธุรกิจได้ ด้วยหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถะ เป็นประโยชน์ปัจจุบัน เป็นหลักสร้างความสําเร็จ เป็น
คําสอนให้ต้ังเน้ือต้ังตัวได้ในทางเศรษฐกิจ ๔ ประการ ดังน้ี ๑.ต้องมีความหม่ัน ความขยันหมั่นเพียรใน
การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพอันสุจริต รู้จักใช้ปัญญาความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ได้ผลดี 
ซึ่งเป็นทางให้ได้ทรัพย์หรือหลักการผลิต ๒.ต้องมีการรักษา ต้องรู้จักเก็บคุมครองทรัพย์ หน้าที่การงาน 
และผลงานที่ตนได้มาหรือทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรน้ัน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 
โดยเฉพาะถ้าเป็นทรัพย์ก็ต้องย่ิงรู้จักเก็บออม ข้อน้ีตรงกับหลักการเก็บออม ๓.ต้องเลือกคบคนดีเป็น
เพ่ือน เลือกคบแต่มิตร ที่มีทั้งมิตรแท้ เพ่ือนแท้ เพ่ือนจริง ที่มีอุปการคุณ สมานสุขทุกข์ แนะนํา
ประโยชน์ให้มีความรักใคร่จริงใจ ถ้าดําเนินธุรกิจเป็นบริษัทหรือสหกรณ์ ก็จําเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดี 

                                                            
๔๑สัมภาษณ์ นายจรินทร์ ต้ังอําพัน,กรรมการผู้จัดการ บริษทั , ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  
๔๒Mushroom Television, อายุน้อย รวย 100 ล้าน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๘) , หน้า ๘๕ – ๘๗. 



๑๖๔ 
 

ตรงกับหลักสหกรณ์ ๔.ต้องมีความเป็นอยู่เหมาะสม รู้จักกําหนดรายได้และรายจ่าย เลี้ยงชีวิตแต่พอดี 
มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ตรงกับหลักงบประมาณ หรือการวางแผนการใช้จ่าย๔๓ 

หลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีคุณความดีได้
กระทําไว้ในปางก่อนหรือในอดีตที่ผ่านมา การได้ทําบุญไว้ในปางก่อน ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์
ของ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) กล่าวว่า “...ความเป็นผู้มีคุณความดีได้กระทําไว้ในปางก่อนหรือ
ในอดีตที่ผ่านมา การได้ทําบุญไว้ในปางก่อน  เป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด หรือการทําดีได้ดี ทําช่ัวได้
ช่ัว ไม่เป็นไรถ้าใครไม่เช่ือเรื่องชาติหน้า แต่เร่ืองผลกรรมน้ันชัดเจนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากินเหล้า
สูบบุหร่ี สุขภาพก็ไม่ดี น่ีเป็นเร่ืองของกรรมโดยตรง กรรมบางอย่างไม่ได้เห็นผลในทันที เช่นสูบบุหร่ี
วันน้ีก็ใช่ว่าจะเป็นมะเร็งปุ๊บป๊ับ แต่กรรมบางอย่างให้ผลทันตา เช่น เมื่อคิดร้ายกับใครคุณก็เป็นทุกข์
ทันที เพราะความโกรธความเกลียดเข้ามาทําร้ายจิตใจ กฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับ ทํา
สิ่งใดไว้สิ่งน้ันจะย้อนกลับมาที่คุณ ฉะน้ัน แม้ว่าจะไม่เช่ือเร่ืองชาติหน้าแต่ถ้าอยากจะมีความสุขก็ควร
คิดดี พูดดี ทําดี ถ้ามีชาติหน้าจริงก็จะได้เห็นผลในชาติหน้าด้วย หรือหากชาติหน้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไร
เพราะได้มีความสุขในวันน้ีวินาทีน้ันแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีวัฒนธรรมประจําชาติมี
เอกลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่ผ่านการสร้างสรรค์ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะ
เห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันเข้าเป็นสังคมไทย ซึ่งบรรพบุรุษไทย ที่มีเลือดเน้ือเช้ือไขเป็น
ชาติไทยได้สร้างสรรค์สร้างสม ไว้เป็นมรดกประจําชาติ ควรใช้วิจารณญาณ พิจารณาให้ถ่องแท้ และ
พิจารณาให้เห็นว่าการที่คนเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมน้ัน จําเป็นต้องพึงพาอาศัยประนีประนอม
ออมชอมกัน ผู้น้อยจะต้องพ่ึงผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะต้องอาศัยผู้น้อย ทํานองคํากล่าวที่ว่า นํ้าพึงเรือ เสือพ่ึง
ป่าเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกัน และกัน เราพบว่าในยุคที่สังคมไทยในยุคปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ โลกไร้
พรมแดน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างสังคมต่างๆอยู่ทุกวันน้ีฉะน้ัน๔๔  
 หลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคล น้ัน สอดคล้องกับหนังสือ
เรื่อง “อายุน้อย รวย 100 ล้าน” ที่ว่า “…ให้ความสําคัญกับทุก ๆ คน หลายธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ จะเห็นว่า เร่ิมต้นจากคนเพียงไม่กี่คนเท่าน้ันเอง จากน้ันจึงค่อยพัฒนาต่อไปและมีคนเพ่ิม
มากข้ึนเรื่อย ดังน้ัน เมื่อมีการทํางานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่หลากหลาย สิ่งสําคัญคือการเรียนรู้

                                                            
๔๓

 พระธรรมปิฎก, จากการบันทึกเทปการปาฐกถาธรรมพิเศษ, (เชียงใหม,่๒๕๓๙). 
๔๔สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), พระนักวิชาการ, เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต  อ.แก้งคร้อ 

จ.ชัยภูมิ, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  



๑๖๕ 
 

ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น อาจพยายามหลบเลี่ยงการเกิดปัญหา 
เพ่ือให้เดินไปข้างหน้าต่อไปได้...”๔๕ 
 การใส่ใจในทุกรายละเอียด แม้จะเป็นจุดที่เล็กที่สุด แต่น่ันคือ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับข้อมูลในหนังสือเรื่อง “อายุน้อย รวย 100 ล้าน” 
ของการบริหารธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา ของนักธุรกิจ ยงยุทธ ลิ้มเลิศวาที “...เคล็ดลับในการ
ทําธุรกิจร้านอาหารของเขาคือการมองหาโลเคชั่นที่เหมาะสม โดยมุ่งเล็งไปท่ีพ้ืนที่ที่ต่อเน่ืองจาก Hot 
Area อย่างฉลาดใช้จ่าย เพราะราคาไม่แพง...และปัจจัยของความสําเร็จอีกอย่างคือ รู้ว่าลูกค้าของ
ตัวเองเป็นใคร ทําให้รู้ จุดขายของตัวเอง เขาจึงมองหาที่ยืนให้ธุรกิจของตัวเองได้...”๔๖ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ การหาแหล่ง
ทําเลที่ต้ัง การเข้าใจลูกค้าในสถานท่ี ที่ไปประกอบธุรกิจ ทําเลท่ีดีเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในการเพ่ิม
ยอดขาย   

การพัฒนาตนเองนั้นก็ต้องมีแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง เพ่ือไปสู่ความดีงามท่ีเป็นผู้
สามารถแก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาเป็นเรียกว่า ใฝ่ความดีงาม ใฝ่ความดีงามพูดเชิงกระทําเรียกว่า ใฝ่
สร้างสรรค์ ดังน้ันการพัฒนาตนต้องมีใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ แรงจูงใจน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ฉันทะ คือ
ความใฝ่รู้สร้างสรรค์ และจะให้ฉันทะน้ีเป็นตัวนําชีวิตแทน แรงจูงใจจะได้ผลดีต้องรู้จักคิด รู้จัก
พิจารณาแล้วรู้จักคิดเป็น๔๗ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้จักรข้อที่ 
๓ อัตตสัมมาปณิธิ ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้หลัก มรรคมี
องค์ ๘ ประการ เพ่ือเป็นระบบในการปฏิบัติต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จุดมุ่งหมายของพระพุทธ 
ศาสนา ประกอบชีวิตที่ดีงามเพ่ือชีวิตที่ดีงาม เมื่อทุกคนในสังคมปฏิบัติชีวิตที่ถูกต้อง โดยการปฏิบัติ
ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่อวัตถุ ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ให้ถูกต้องด้วย 

ในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ของการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทั่วไปค่อนข้าง
มีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ  ข้อมูลและนโยบายมาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาด ขาดประสบการณ์ในการบริหาร ทําให้ขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีตัวอย่างนักธุรกิจที่
ประสบผลสําเร็จในหนังสือเร่ือง “อายุน้อย รวย 100 ล้าน” ได้กล่าวถึง ศิรุวัฒน์ ชัชวาล เจ้าของ

                                                            
๔๕Mushroom Television, อายุน้อย รวย ๑๐๐ ล้าน, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๘), หน้า ๕๒.  
๔๖Mushroom Television, อายุน้อย รวย ๑00 ล้าน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๘) , หน้า ๙๒. 
๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร : กองทุน

วุฒิธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๒๓. 



๑๖๖ 
 

ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารอีสาน “…ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจประเภทไหน ทุกธุรกิจต้องเกิดจาก
ความซื่อสัตย์ก่อน และต้องหมั่นหาความรู้ ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานหรือหลักคิดที่มีมาตรฐานเดียวกัน สิ่ง
สําคัญที่คนไทยยังขาดอยู่คือ การรู้จริงเฉพาะด้าน อย่างตัวผมเองไม่เคยทําอาหารมาก่อน ผมต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลในเร่ืองอาหารให้มาก เพ่ือให้รู้ลึกรู้จริง ไปชิมอาหารของร้านที่ดีที่สุด เพ่ือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําร้านอาหารของตัวเอง ไม่ใช่ฟังเอาจากเขาเล่าว่า แต่ต้องไปชิมเอง ไปดูเอง 
ต้องสัมผัสด้วยตัวเองให้รู้จริง...”๔๘ ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม จักร ๔ ภายใต้
จักรข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีคุณความดีได้กระทําไว้ในปางก่อนหรือในอดีตที่ผ่านมา การ
มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจประเภทที่ตนเองถนัด ค้นคว้าหาข้อมูลที่มสี่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ มี
ความรู้ในกิจการที่ดําเนินการเป็นอย่างดี รู้วิธีการทํางานทุกขั้นตอน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ ต้องมีความมั่นใจในตนเอง เข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เกิดกล
ยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน 
 หลักพุทธธรรม จักร ๔ เน้นแต่หลักการใหญ่ของพุทธปรัชญา แต่การจะให้หลักการใหญ่
สมบูรณ์ต้องมีรายละเอียดว่าจะทําอย่างไร วิธีการทําอย่างไร ตามหลักธรรม จักร ๔ ถึงจะนํา
หลักธรรมต่าง ๆ มาปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบริหารธุรกิจด้วย
การเช่ือมโยงกับหัวข้อธรรมอ่ืนๆ การจะให้หลักธรรมข้ออ่ืนๆสมบูรณ์จะต้องอาศัยหลักธรรมข้ออ่ืนมา
ประกอบด้วย เพราะฉะน้ัน หลักธรรม จักร ๔ จึงสัมพัทธ์กับหลักธรรมอ่ืนและนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ควร มุ่งถึงความต้ังใจในกุศลธรรม และปฏิบัติตามกุศลธรรม เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจถึงความสอดคล้องเพ่ือนํามาปฏิบัติก่อให้เกิดความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งจุดมุ่งหมายของความสําเร็จ หากต้องการแต่ผลใน
ปัจจุบันก็สามารถปฏิบัติได้ในระดับหน่ึง แต่ต้องไม่ขัดกับจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน เพ่ือชีวิต
จะได้เกิดมงคล มีความดีแก่ตน เพราะการปฏิบัติตนถูกต้องด้วยตนเองแล้ว ถือว่าเป็นมงคล ดังบาลี
ที่ว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเองเป็นที่พ่ึงของตน ฉันใดฉันน้ัน เมื่อหลักธรรมใหญ่มีจึงต้องทําการ
เช่ือมโยงกับหลักธรรมหมวดอ่ืน เป็นผลให้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์โดยการอภิปรายดังกล่าวข้างต้น  

นอกจากน้ี การสังเคราะห์พบว่า หลักธรรม จักร ๔  ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจล้อ
นํารถไปสู่ที่หมาย ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านปฏิรูปเทสวาสะ ๒.ด้านสัปปุริสูปัสสยะ 
๓.ด้านอัตตสัมมาปณิธิ และ๔.ด้านปุพเพกตปุญญตา สามารถนํามาประมวลโดยการนํามาสังเคราะห์
หลักธรรมได้ ดังน้ี 
   

                                                            
๔๘Mushroom Television, อายุน้อย รวย ๑๐๐ ล้าน, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),๒๕๕๘) , หน้า ๑๒๐.  



๑๖๗ 
 

๔.๕ การสังเคราะห์บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธ
ธรรม 

จากการประมวลหลักพุทธธรรมพบว่า หลักธรรมจักร ๔  ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจ
ล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านปฏิรูปเทสวาสะ ๒.ด้านสัปปุริสูปัสส
ยะ ๓.ด้านอัตตสัมมาปณิธิ และ๔.ด้านปุพเพกตปุญญตา สามารถนํามาประมวลโดยการสังเคราะห์ลง
รายละเอียดพบว่า ในแต่ละหลักธรรม จักร ๔ น้ันมีความหมายเป็นสิ่งที่กระทําหรือปฏิบัติอย่าง
เดียวกันบ้าง เพียงแต่มีการใช้ภาษาที่ต่างกันเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงสามารถประมวลโดยนําหลักพุทธธรรม 
จักร ๔ มาแจกแจงรายละเอียดจัดประเภทให้อยู่ในจําพวกเดียวกัน เพ่ือทําการสังเคราะห์ให้ได้หัวใจที่
เป็นหลักธรรม รวบรวมจัดเป็นหลักเกณฑ์หมวดหมู่ได้ ดังน้ี 

การประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ไม่สามารถจะบรรลุผลสําเร็จอย่างย่ังยืนได้ 
หากผู้ประกอบการทางธุรกิจทั้งหลาย ปราศจากจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจที่ตระหนักคํานึงถึง
สังคมเป็นหลักใหญ่ หากจินตนาการถึงสภาพการณ์ของโลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยการดําเนินธุรกิจใน
ระบบการแข่งขัน โดยปราศจากความเอ้ืออาทรต่อสังคม ทุกหน่วยธุรกิจต่างพยายามอย่างเต็มที่ใน
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือให้ได้ผลกําไรสูงสุด มีส่วนแบ่งทางการตลาด มีรายได้ที่เป็นส่วน
ต่างเพ่ิมสูง ทําให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดตามท่ีตนปรารถนา และต่างก็แสวงหาวิธีที่จะสามารถบรรลุผล
ตามท่ีมุ่งหมายไว้ โดยไม่สนใจสังคมมนุษย์และสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร หากพฤติการณ์ทางธุรกิจ
เป็นเช่นน้ี สังคมโลกจะบอบชํ้าเสียหายมากเพียงใด เกิดสภาพปัญหาที่เลวร้ายตามมาอย่างไร ปัญหา
บางอย่างอาจเรื้อรังค่ังค้างจนยากแกการแก้ไข และขยายผลร้ายออกไปสร้างความเสียหายให้แก่สังคม
และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง เมื่อการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ใน
วิถีชีวิตของคนในสังคมก็ย่อมทําให้สังคมน้ันๆ ทรุดโทรมเสื่อมทราม หาความเจริญก้าวหน้าได้ยาก 

กล่าวได้ว่า การบริหารธุรกิจที่ต้ังอยู่บนฐานของพุทธธรรม มีแนวคิดอันเป็นรากฐานอันสําคัญ 
เมื่อมองพระพุทธศาสนาในแง่ที่พาดพิงถึงจริยธรรม อาจเรียกว่าเป็นพุทธจริยศาสตร์ที่เป็นเกณฑ์ทาง
จริยธรรม ซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ เพ่ือเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ ต้ังแต่
พ้ืนฐานเบื้องต้น กลาง และระดับสูง เพ่ือให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้น
ให้ถึงได้ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญามีความสุขอันสมบูรณ์ที่สุด๔๙ การบริหารธุรกิจ โดยยึดหลัก
คุณธรรม และคํานึงถึงจริยธรรม อาจเรียกได้ว่าเป็นคุณธรรมและจริยธรรมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของพุทธ
ธรรม โดยฐานที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับหลักพุทธธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่
เป็นข้อกําหนดทางธุรกิจหรือเป็นแนวทางสําหรับประพฤติยึดถือของการบริหารธุรกิจ ยังอาจไม่

                                                            
๔๙วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว , ๒๕๔๑), หน้า 

๑๑. 



๑๖๘ 
 

เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจที่พึงประสงค์ เน่ืองจากการบริหารธุรกิจอาจวางนโยบายสําหรับการ
บริหารธุรกิจตามความพอใจของตนเองและทึกทักเอาเองว่านโยบายน้ัน ๆ เป็นการกระทําที่ชอบธรรม 
และเป็นหลักจริยธรรมทางการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน 
โดยไม่มีหลักเกณฑ์สําหรับตรวจสอบความชอบธรรมและความดีงามถูกต้อง การบริหารธุรกิจที่ถูก
ครรลองควรอาศัยเครื่องมือกลั่นกรอง คือ พุทธธรรม เพราะดํารงอยู่อย่างเป็นกลาง ไม่เอาความชอบ
ความชังหรือความเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งด้วยอํานาจอคติมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัย แนวคิดทางพุทธ
ธรรมถือว่าการบริหารธุรกิจที่ถูกครรลองคือต้องสอดคล้องกับความดีงามท่ีเรียกว่าคุณธรรมและ
จริยธรรมซ่ึงต้ังอยู่บนฐานเจตนาอันบริสุทธ์ิมุ่งประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายซึ่งมีความเก่ียวข้องกับระบบ
การบริหารธุรกิจ ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า พุทธธรรมมีความสําคัญและจําเป็นในการบริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท เพราะถือเป็นตัวแปรสําคัญที่จะผลักดันให้การ
บริหารธุรกิจดําเนินไปอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง เมื่ออาศัยหลักแนวคิดทางพุทธธรรมเป็นเกณฑ์ช้ีวัด 
แน่นอนการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม นอกจากจะไม่เบียดเบียนชีวิต และทําลายคุณธรรม
ประจําตนแล้ว ยังไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน เพราะคุณค่าของพุทธธรรมเป็นหลักมั่นอยู่ในใจของ
การบริหารธุรกิจแล้ว  

ผู้วิจัยได้ค้นคว้า พบว่า มีตัวอย่างนักธุรกิจที่มีความคิดเห็นสอดคล้องต่อ หลักพุทธธรรม จักร 
๔ มีดังต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักธรรม จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ การท่ีจะทําให้การขายสินค้า
ได้น้ัน ต้องมองหาทําเลที่ต้ังให้เหมาะสม  ดังที่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ กล่าวไว้ว่า “…การเข้าสู่
ธุรกิจบ้านจัดสรร แรกๆ ก็มีปัญหาเหมือนกัน ขายไม่ค่อยได้ จึงเร่ิมมาศึกษาและหาข้อมูลเปรียบเทียบ
สินค้าของคู่แข่ง ทาวน์เฮาส์ไหนขายดีไหนไม่ดี ทําเลเป็นอย่างไร ก็มานํามาเลียนแบบ โดยปรับปรุง
เร่ืองทําเล ราคาให้สอดคล้องต่อสินค้าที่จะทํา เราอาจจะโชคดีตรงท่ีมีพ้ืนทางด้านการก่อสร้าง ก็น่าจะ
พัฒนาบ้านให้มีต้นทุนตํ่าได้...”๕๐  

ตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักธรรม จักรข้อที่ ๒ สัปปุริสูปัสสยะ การคบหาคนดี การคบ
สัตบุรุษ นําพาให้พบความสําเร็จ ดังที่ คุณเตียง จิราธิวัฒน์ กล่าวไว้ว่า “…นําเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ เขาได้เร่ิมต้นเข้าไปสัมผัสกับธนาคาร และกู้เงินธนาคารใช้เป็นคร้ังแรก เขากู้เงินธนาคาร
ต้ังแต่น้ัน มาจนถึงทุกวันน้ีจนกลายเป็น “ความสามารถ” อย่างหน่ึงอันเป็นลักษณะพิเศษของกลุ่ม
เซ็นทรัลในปัจจุบัน ต้องกู้เงินธนาคารเพ่ือใช้ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าค่อนข้างสมบูรณ์แบบหรือ
ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย...”๕๑ 

                                                            
๕๐

 นิตยสารผู้จัดการ. (ตุลาคม ๒๕๔๓) ที่มา : TerraBKK.com 
๕๑ASTVผู้จัดการรายวัน. (๑๖ มกราคม ๒๕๕๒) ที่มา : TerraBKK.com 



๑๖๙ 
 

ตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักธรรม จักรข้อที่ ๓ อัตตสัมมาปณิธิ การต้ังตนไว้ชอบ ดังที่ คุณ
ประทีป ต้ังมติธรรม กล่าวไว้ว่า “...คําว่า “จน” สําหรับบางคนอาจหมายถึง “มีน้อย” สําหรับบางคน
อาจหมายถึง “ไม่มี” แต่คําว่า “จน” ของด.ช.ประทีป ต้ังมติธรรม หมายถึง “เป็นหน้ี”… เมื่อสภาพ
คล่องลด สินค้าในร้านเหลือน้อย ก็ย่ิงทําให้ขายของได้ยากขึ้น บางวันขายไม่ได้เลยแม้แต่ช้ินเดียว 
ขณะที่รายได้จากการขายของลดลง แต่รายจ่ายยังคงมีทุกวัน รวมท้ังดอกเบี้ยแพง ระหว่างความกล้า
กับความกลัว คนทุกคนเกิดมาพร้อมกับความกลัวอยู่แล้ว แต่ถ้าเราเข้าใจ และเรียนรู้ รู้เหตุรู้ผล ก็จะ
ทําให้ความกลัวน้ันหายไปได้ อีกหน่ึงต้นทุนสําคัญที่ทําให้ประทีปมีวันน้ีได้ คือ “ความน่าเช่ือถือ” 
พยายามหาคําตอบว่าแนวทางที่ถูกต้องคืออะไร ลองผิดลองถูก ทําแล้วไม่ดีก็เลิก แต่ก็ต้องทําถูก
มากกว่าทําผิด...”๕๒ 

ตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักธรรม จักรข้อที่ ๔ ปุพเพกตปุญญตา การมีบุญไว้ก่อน การมี
ช่ือเสียงเป็นที่นับหน้าถือตา ทําให้คนเลื่อมใสและเดินตามรอย ดังที่ คุณอนันต์ อัศวโภคิน กล่าวไว้ว่า 
“…หลังวิกฤตปี ๒๕๔๐ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส “สร้างบ้านก่อนขาย” จนฮือฮา และอีกหลายๆ อย่างที่ 
“แลนด์แอนด์เฮาส์” เป็นผู้นําให้หลายๆ คนเดินตาม ปีน้ีสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองไม่ปกติเฮียต๋ึง
แนะว่าเป็นปี “พักยกหยุดหายใจ”ผู้ประกอบการควรกลับมาดูแลการบริหารภายในองค์กร อันดับแรก 
ดูโปรดักชันต่อคน กําไรต่อคน อย่ารับคนโดยไม่จําเป็น...”๕๓ 

เราสามารถมองเห็นการประยุกต์เอาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาสังคมอันเน่ืองมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือแม้แต่การขาดสภาพคล่องทางธุรกิจจากกูฏทันตสูตร๕๔ ที่ปุโรหิตผู้เป็นบัณฑิตประจํา
ราชสํานักทูลแนะนําให้พระเจ้ามหาวิชิตแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันในราชสํานัก ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ข้าวยากหมากแพง และปัญหาอันเน่ืองมาจากการประกอบมิจฉาชีพ เช่นลักขโมย ปล้นจ้ีตีชิง ด้วย
วิธีการแก้ปัญหาตามแนวพุทธธรรม โดยช้ีให้เห็นว่าแม้จะจับผู้กระทําความผิดมาปรับไหม ขับไล่ จอง
จํา และทําโทษขั้นเด็ดขาด ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะแทนที่ผู้กระทําความผิด ประกอบ
มิจฉาชีพจะลดปริมาณลง กลับจะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนจนแทบจะล้นคุกหลวงเป็นภาระอันหนักเหน่ือยที่
รัฐต้องแบกรับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วทูลแนะนําให้แก้ปัญหาที่ต้นสายไม่ใช่ที่ปลายเหตุทํานองว่า 
“ล้อมคอกก่อนที่วัวจะหาย ตัดไฟเสียแต่ต้นลม” กล่าวคือทูลถวายคําแนะนําให้พระราชาบํารุงเลี้ยง
ข้าราชการ ด้วยการเพ่ิมยศหรือปูนบําเหน็จให้ตามสมควรแก่เน้ืองาน พระราชทานพืชพันธ์ุธัญญาหาร
แก่ชาวบ้านให้เขามีอาชีพเลี้ยงปากท้องของตนเองได้ และพระราชทานเงินลงทุนให้แก่พ่อค้าพาณิชให้
เขาต้ังตัวในทางธุรกิจได้ ไม่ช้านานกิจการในราชสํานักก็มีความเจริญก้าวหน้า เพราะข้าราชการมี

                                                            
๕๒

 ประทีป ต้ังมติธรรม คน (เคย) จน ผู้ย่ิงใหญ ่กรุงเทพธุรกิจ : (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) 
๕๓อนันต์ อัศวโภคิน “พักยกหยุดหายใจ” คาถา ข่าวสด. (๕ เมษายน ๒๕๕๗) 
๕๔

 ที.สี. ๙/๒๐๖/๑๗๑-๑๗๓. 



๑๗๐ 
 

ความจงรักภักดี มีกําลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ประชาชนก็พากันอ่ิมท้องไม่ต้องลักขโมยปล้นจ้ี
ตีชิงกันอีก นักธุรกิจ พ่อค้าพาณิชต่างพากันนําเงินตราเข้ามาสู่ประเทศ ทําหน้าที่กุมเศรษฐกิจ เลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยวิธีการดังกล่าวน้ีทําให้เงินภาษีที่เก็บได้หลั่งไหลเข้ามา
สู่คลังหลวงมิได้ขาด ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกหน่วยงานมีความตระหนักสํานึกในหน้าที่ของตน และรู้จัก
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี หากรัฐบาลของทุกประเทศในโลกนํานโยบายแก้ปัญหาตามหลักของ
พระพุทธศาสนาดังกล่าวน้ีมาปรับประยุกต์ใช้ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเกษตรกร พ่อค้า ประชาชน 
และข้าราชการ อย่างเสมอหน้าและทั่วถึงแล้ว สังคมก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและร่มเย็นเป็นสุข 
สมคํากล่าวว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง” อย่างแน่นอน 

การบริหารธุรกิจ ที่ถูกครรลองครองธรรมควรอาศัยเคร่ืองมือกลั่นกรอง คือ หลักพุทธธรรม 
เพราะดํารงอยู่อย่างเป็นกลางไม่เอาความชอบความชังหรือความเอนเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงด้วย
อํานาจอคติมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัย แต่แนวคิดทางพุทธธรรมถือว่าการบริหารธุรกิจที่ถูกครรลองครอง
ธรรม ต้องสอดคล้องกับความดีงามที่เรียกว่าคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งต้ังอยู่บนฐานเจตนาอันบริสุทธ์ิ 
มุ่งประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจ 

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า พุทธธรรมมีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารธุรกิจทุกชนิดอย่าง
ย่ิงยวด เพราะถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่จะผลักดันให้การบริหารธุรกิจดําเนินไปอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง 
พุทธธรรมเสมือนหน่ึงหางเสือเรือที่เป็นเครื่องมือควบคุมบังคับทิศทางของเรือให้แล่นไปสู่เป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง และเป็นเคร่ืองช้ีมาตรฐานของการบริหารธุรกิจว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เมื่ออาศัยหลัก
แนวคิดทางพุทธธรรมมาเป็นเกณฑ์ช้ีวัดแล้ว แน่นอนว่าการบริหารธุรกิจไม่ว่าประเภทใด นอกจากไม่
เป็นการเบียดเบียนชีวิต และทําลายคุณธรรมประจําตนแล้ว ยังไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ผู้อ่ืน 
เพราะค่าที่มีพุทธธรรมเป็นหลักมั่นอยู่ในใจของการบริหารธุรกิจแล้วน่ันเอง 

จากการประมวลหลักพุทธธรรมพบว่า หลักธรรม จักร ๔ ที่ประกอบด้วย ๑.ด้านปฏิรูปเทสวาสะ 
๒.ด้านสัปปุริสูปัสสยะ ๓.ด้านอัตตสัมมาปณิธิ และ๔.ด้านปุพเพกตปุญญตา น้ันในแต่ละด้านยังมี
หลักธรรมหมวดอ่ืนสนับสนุนเข้ามาเพื่อให้หลักธรรมทุกด้านของ จักร ๔ เป็นการเสริมซึ่งกันและกัน 
ของแต่ละด้านให้สมบูรณ์และเหมาะสมเพื่อที่จะนํามาสังเคราะห์ลงรายละเอียดให้เข้ากับหลักการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี  ดังที่จะแสดงในแต่ละด้านของหลักธรรม จักร ๔ 
ที่เป็นหลักธรรมสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านปฏิรูปเทสวาสะ มีหมวดหลักธรรมที่สนับสนุน คือ บุญกิริยา ๑๐ และ สัปปปายะ ๗ 
๒. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ  มีหมวดหลักธรรมที่สนับสนุน คือ สัปปุริสธรรม ๗  
๓. ด้านอัตตสัมมาปณิธิ มีหมวดหลักธรรมที่สนับสนุน คือ สุจริต ๓ สัมมาทิฏฐิ 
๔. ด้านปุพเพกตปุญญตา มีหมวดหลักธรรมที่สนับสนุน คือ บารมี ๑๐ ทัศน์ 



๑๗๑ 
 

ผู้วิจัยได้ประมวลนําหลักพุทธธรรม จักร ๔ มาแจกแจงรายละเอียดจัดประเภทเพ่ือให้
สอดคล้องในการนําไปใช้ทําการสังเคราะห์ให้ได้หัวใจธรรม ด้วยเกณฑ์การบริหารธุรกิจ คือ ปัจจัย
ภายนอก มี ๒ ด้าน คือ ด้านปฏิรูปเทสวาสะและด้านสัปปุริสูปัสสยะ  ส่วนปัจจัยภายใน มี ๒ ด้าน คือ 
ด้านอัตตสัมมาปณิธิและด้านปุพเพกตปุญญตา ดังน้ัน หลักจักรธรรม ๔ ประการ เป็นเครื่องมือ ใน
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งให้ประสบผลสําเร็จอย่างสําคัญ สามารถนําพา
ผู้ประกอบการให้บริหารธุรกิจไปสู่ความสําเร็จพร้อมมูลด้วยโภคทรัพย์ได้ในเวลาไม่ช้านาน ดังพระ
พุทธพจน์ว่า “นรชนควรอยู่อาศัยในถ่ินฐานอันเหมาะสม สมาคมคบหาอารยเป็นสหาย ดํารงตนไว้
อย่างถูกทาง และได้สร้างสมความดีไว้ในปางก่อน ธัญชาติ ทรัพย์ ยศ ช่ือเสียง และความสุข มีแต่จะ
หลั่งไหลมาสู่ชีวิตเขา”๕๕  

ดังน้ัน การสังเคราะห์หลักธรรมบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
หลักพุทธธรรม ประมวลหลักธรรมและหลักการบริหารได้ ๕ หัวข้อ คือ บุคคล การจัดการ การสร้าง
ประสบการณ์ จริยธรรม และการเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงาม รวมเป็นคําว่า “POWER” ซึ่งจะนําไป
บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ดังจะได้สรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะกล่าวในบทที่ ๕ ต่อไป 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารธุรกิจ ควรเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาง
ธรรม โดยการนําหลักพุทธธรรม โดยการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจอย่างลง
ตัว ไม่ใช่เพียงความสามารถในการพัฒนากระบวนการทางการตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืน แต่
สามารถเสนอบริการท่ีจูงใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าได้ สามารถทํากําไรได้มาก และมีความมั่นคงทาง
ธุรกิจในระดับที่มั่นใจได้เท่าน้ัน หากแต่ต้องอาศัยการนําหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านใน เหมือนการสร้างแนวป้องกันข้าศึกที่ต้องสร้างป้อมปราการช้ันในที่
แข็งแกร่งไว้อีกช้ันหน่ึง หากมีป้อมปราการเพียงช้ันเดียวก็เป็นการง่ายที่ข้าศึกจะรุกล้ํากล้ํากรายเข้าไป
ทําลายอธิปไตยของชาติ ข้าศึกเปรียบได้กับความล้มเหลวทางการบริหาร หลักพุทธธรรม
เปรียบเสมือนกับแนวป้องกันช้ันในที่ทําหน้าที่ป้องกันการรุกรานของข้าศึก หากมีแนวป้องกันที่
แข็งแกร่งทั้งด้านนอกและด้านใน คือมีการเตรียมการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดไว้อย่างเหมาะสม
ประกอบกับการบริหารธุรกิจ ความตระหนักยึดมั่นในคุณธรรม สอดคล้องกับกฎหมายท่ีคนในสังคม
นิยมยึดถือร่วมกันว่ามีความถูกต้องชอบธรรมและอนุโลมตามเจตนารมณ์ทางศีลธรรมเป็นอย่างดีแล้ว 
ก็ยากที่จะเกิดความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจ กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า การบริหารธุรกิจจะประสบ
ผลสําเร็จอย่างแท้จริงได้ก็อาศัยหลักพุทธธรรมเป็นเคร่ืองมือสร้างเสริม ในลักษณะเหตุผลสัมพันธ์ โดย

                                                            
๕๕นางสาวดารณี กริชชาญชัย, “การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขายส่ง”. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หน้า ๔๙. 
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หลักที่ว่าผลจะเกิดข้ึนได้ เพราะอาศัยการสร้างเหตุไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน เมื่อมองใน
ภาพรวมโดยมุ่งประเด็นมาที่หลักพุทธธรรม ผลทางธรรม คือ บรรดาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของการ
บริหารธุรกิจ ซึ่งอยู่บนฐานของพุทธธรรม ในหมวดธรรมจักร ๔ เพ่ือใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

สรุปได้ว่า การนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นการบูรณาการศีลธรรม 
จริยธรรมมาใช้ในชีวิตจริง หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นํามาช่วยในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
และการดําเนินชีวิตย่อมไม่ผิดพลาด การนําหลักธรรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสัมฤทธ์ิ
ผล และสุดท้ายคือการแนวทางพระพุทธศาสนามาผสานและเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดให้เกิดความ
สมบูรณ์มากขึ้นและช่วยให้ได้วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน การประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดแบ่งปัน 
ชักชวนให้เพ่ือนมนุษย์ปฏิบัติตามเพ่ือที่จะช่วยเสริมสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาให้แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ได้ สามารถบรรลุความสุขและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียน 
ฟุ้งเฟ้อ และดําเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการนําหลักธรรมเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหรือ
การประกอบกิจการงานท่ีสุจริตใด ๆก็ตาม 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  
 งานการวิจัยเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม มี
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓) เพ่ือบูรณาการการบริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม”จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี ๔ ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเงินทุน ด้านแรงงาน และ
ด้านการจัดการ โดยสาเหตุหลักของปัญหาสามารถนําหลักธรรม จักร ๔ และหมวดธรรมเสริมที่
สนับสนุนหลักธรรมจักร ๔ เพ่ือมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดวิธีการคิดตามหลักพุทธธรรม 
นํามาบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรายละเอียด ดังจะเสนอเป็นลําดับ
ต่อไป 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม น้ันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

มากมาย โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่กําลังประสบอยู่ต้ังแต่อดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ัน มี
สาเหตุสําคัญคือ คนไทยไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัว สภาพปัญหาของการ
บริหารธุรกิจพบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีลักษณะเฉพาะและครอบคลุมหลายด้าน 
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาจจะเป็นเพราะธุรกิจในระดับน้ียังเป็นสิ่งใหม่ในระบบ
เศรษฐกิจของไทยที่ยังต้องการการส่งเสริมและการพัฒนาอีกระยะหน่ึง ปัญหาที่เกิดขึ้นมาต้ังแต่เร่ิมต้น
นํามาใช้จนถึงปัจจุบัน จึงต้องแสวงหาทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคน
ในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมส่งผลให้มีความสุข ปัญหา
หลักของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่รวบรวมโดยสํานักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประกอบด้วย ๔ ประเด็นปัญหา ดังน้ี 

๑. ปัญหาด้านการตลาด   
๒. ปัญหาขาดแคลนเงินทุน 
๓. ปัญหาด้านแรงงาน 
๔. ปัญหาด้านการจัดการ 



๑๗๔ 
 

๑. ปัญหาด้านการตลาด ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มักตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้าน
การตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
ขนส่ง ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามา
แข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศท่ีผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 

๒. ปัญหาขาดแคลนเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการ
ทําบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้อง
จ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง 

๓. ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ทํางานใน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีปัญหาการ
เข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่
ที่มีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

๔. ปัญหาข้อจํากัดด้านการจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการ
จัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัย
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแล
ที่ทั่วถึง หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อกิจการเริ่มขยายตัวขึ้น หากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

กล่าวโดยรวม จากการที่ต้องแสวงหาทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
ของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และคุณธรรมส่งผลให้มีความสุข 
ซึ่งในปัจจุบันน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มธุรกิจที่กําลังได้รับความนิยม และทําให้เกิด
สินค้าใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้เล็งเห็นว่าต้องสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ด้วยการ
นําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์โดยอาศัยหลัก สี่เอ็ม เช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรม เป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์และก็พบว่า ผลสําเร็จในการขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจน้ัน กลไกที่สําคัญที่สุดคือ 
ทรัพยากรบุคคล โดยมีปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ คือ เงินทุนหรืองบประมาณ วัตถุดิบหรือปัจจัยสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ผ่านกระบวนการบริหารเชิงบูรณาการส่งผลสําเร็จก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีการสะดุดหรือหยุดชะงัก อันเป็นแบบวิธีการของผู้ประกอบการจะ
ทําให้สามารถเข้าใจถึงการประกอบธุรกิจที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จสมบูรณ์ 

ในงานวิจัยน้ีมีเจตนารมณ์ที่จะบูรณาการหลักพุทธธรรม ซึ่งได้กล่าวแล้ว ในบทที่ ๔ เมื่อนํามา
สังเคราะห์ทําให้ได้หลักพุทธธรรมนํามาบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย



๑๗๕ 
 

แสดงวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักพุทธธรรม จักร ๔ ว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แล้วนําเสนอการใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาของสาเหตุหลักในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการแยกเป็นประเด็น
หลักของปัญหา ก่อนที่จะแสดงการนําหลักพุทธธรรมมาผนวกเข้ากับสาเหตุที่เกิดข้ึนของปัญหา ดังน้ัน
หลักพุทธธรรม จักร ๔ ที่ได้ทําการสังเคราะห์ ให้เข้ากับปัญหาหลักที่เกิดกับการบริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศีล (Precept)  หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาความประพฤติด้านพฤติกรรมทางกาย ทาง
วาจาของบุคคลที่เป็นลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจและรวมถึงผู้ร่วมค้า ให้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจและงานที่ทํา
อยู่ ให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ เรื่องของศีลสะท้อนให้เห็นลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคล ดังน้ี  
     ๑.๑  ศีล มีลักษณะเป็นความประพฤติดี ทางกาย ทางวาจา การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย และปฏิบัติควบคุมกายและวาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย 
ปกติมารยาทท่ีปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดีย่ิงข้ึน ความสุจริตทางกายวาจา
และอาชีพ มักใช้เป็นคําเรียกอย่างง่าย สําหรับคําว่า “อธิศีลสิกขา”๑ ซึ่งได้กล่าวไว้ในจักรข้อที่ ๓ อัตต
สัมมาปณิธิ 
     ๑.๒  ศีล มีลักษณะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายของพนักงาน 
หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจที่มีต่อองค์กร หน้าที่ของคู่ค้าในการนําส่งสินค้า วัตถุดิบ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ มีกล่าวไว้ใน จักรข้อที่ ๑ ปฏิรูปเทสวาสะ ข้อที่ ๒ สัปปุริสูปัสยะ  
     ๑.๓  ศีล ยกตัวอย่าง การตีความศีลห้าแบบเดิมมักมีความหมายในเชิงลบ คือ มองว่าการ
รักษาศีล ๕ คือ การงดเว้นไม่ให้เบียดเบียนคนอ่ืนอย่างเดียว แต่ยังมีอีกความหมายของศีล ๕ ในเชิงบวก 
คือ ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม หรือขัดขวางไม่ให้บุคคลอ่ืนละเมิดศีลธรรม โดยนักวิชาการยังมอง
อีกว่า หลักศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่น และมีความหมายกว้างกว่า การ
ตีความของพระอรรถกถาจารย์โดยเฉพาะ ถ้ามองในแง่ของการสร้างจิตสํานึก หรือความรู้แบบเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ถือว่าเป็นจิตสํานึกที่ตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การตีความศีล ๕ 
แนวใหม่ของ พระติช นัท ฮันท์ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบสากล จิตสํานึกที่หวัง
ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน๒  

                                                            
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังที่ 

๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 
๒พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., “เติมการตีความศีลห้าแบบใหม่” ใน เอกสารประกอบการ

เรียนวิชาสัมมนาพระพทุธศาสนาเพื่อสังคม”, อ้างแล้ว, (อัดสําเนา). 



๑๗๖ 
 

    ศีลรวมอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายหมวด ดังน้ี ข้อ ๑ ในไตรสิกขา ข้อ ๒ ใน
บารมี ๑๐ ข้อ ๒ ในอริยทรัพย์ ๗ และ ข้อ ๒ ในอริยวัฑฒิ ๕   
    วิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เป็นการฝึกฝนและพัฒนาด้านพฤติกรรม ทางกายและทาง
วาจาของคนในองค์กรอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องสัมพันธ์ คน
หรือบุคคล (Person) จะปลูกฝังความเห็นชอบ ปลูกฝังความเช่ือที่ถูกต้องด้วยการสร้างเสริม
สัมมาทิฏฐิ การเจริญสัมมาทิฏฐิ เป็นการสร้างการปลูกฝังให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
งาม ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ มีแต่ความซื่อสัตย์สุจริต 

๒. รักษาความดี (Observance) หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจการประพฤติ ปฏิบัติ
หน้าที่ ควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ให้ปกติไม่ออกนอกลู่นอกทาง กระทําในสิ่งที่ดีที่
ควรท่ีถูกต้อง ในเรื่องการรักษาความดีสะท้อนให้เห็นได้จาก พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ “…การทําความดีน้ัน 
สําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อ่ืนไม่สําคัญและไม่มีความจําเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขา
ด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทําแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทําจะต้องเกิดขึ้น
แน่นอน และยิ่งทํามากเข้านานเข้า ย่ังยืนเข้า ผลดีก็ย่ิงเพ่ิมพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที 
คนที่ไม่เคยทําความดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผล ก็จะได้เห็นและหันเข้าตามอย่าง...”จากพระบรม
ราโชวาท แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการทําความดี ซึ่งไม่ได้เริ่มจากกลุ่มคน หรือรอคอยบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง แต่เป็นการเร่ิมต้นจากตนเอง ไม่จําเป็นต้องรอคอยใคร หากได้ลงมือ ลงแรง ทําความดี
แล้ว ผลจากการที่ทําความดีย่อมเกิดข้ึนแน่นอน คนที่ไม่เคยทําดีเพราะไม่เคยเห็นผลหรือท้อใจในการ
ทําความดี ก็จะหันกลับมาทําความดี ส่งผลให้สังคมดีงามตามมา  

๓. ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ทั่ว ปรีชาหย่ังรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้
เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหย่ังแยกได้ในเหตุผล ดีช่ัว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  และรู้ที่จะ
จัดแจง จัดสรร จัดการ ดําเนินการ ทําให้ลุผล ล่วงพ้นปัญหา ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตาม
เป็นจริง ความฉลาด ความรู้ในทางที่ถูกต้อง การศึกษา และทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่า“รู้
เห็น” การพัฒนาทางด้านปัญญา ให้มีความรู้ ความฉลาดในทางที่ถูกต้อง๓ วิธีการปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนา พัฒนาทางปัญญามีความสําคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนําทางและควบคุม
พฤติกรรมทั้งหมด และแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาช้ีนําหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เมื่อจิตใจเกิดความอึดอัดมีปัญหาติดตัวอยู่พอเกิดปัญญา รู้ว่า
จะต้องทําอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ ปัญญาจะช่วยให้การดําเนินชีวิตของคนในองค์กรและใน

                                                            
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๓๑. 



๑๗๗ 
 

สังคมมีความเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม และช่วยให้บรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม  
  ๓.๑  หลักเมตตา เป็นคุณธรรมเบ้ืองหลัง กาย วาจา ใจ  ตีความ “เมตตา” คือ คุณธรรม 
จัดได้ว่า คุณธรรมเมตตาช่วยในการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ ควรปลูกฝังให้คนใน
สังคมปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา และรู้จักการให้อภัยกัน อันเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข ซึ่งอยู่ในหลักของ สมาธิ คือ สิ่งที่ต้องปลูกฝัง เช่น การปฏิบัติทางกายวาจาต่อกัน ด้วยเมตตา  
  ๓.๒  ตีความ “จาคะ” การสละกิเลสท่ีไม่ดีออกไป ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 
ด้วยการสวดมนต์เจริญสติ หมั่นนึกคิดอยู่เสมอ ๆ หมั่นเจริญเมตตาจิตอยู่เป็นนิจ  
 ปัญญา รวมอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายหมวด ดังน้ี ข้อ ๓ ในไตรสิกขา ข้อ ๔ 
ในบารมี ๑๐ ข้อ ๒  ข้อ๕ ในพละ ๕ ข้อ ๗ ในสัทธรรม ๗ ข้อ ๕ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕ ข้อ ๑ ใน
อธิษฐานธรรม  และข้อ ๗ ในอริยทรัพย์ ๗   

๔. วิริยะ (Effort) หมายถึง ความเพียร ความบากบ่ัน ความพยายาม ความเพียรเพ่ือจะละ
ความช่ัว ประพฤติความดี ความพยายามทํากิจ ไม่ท้อถอย ความวิริยะอุตสาหะในการกระทํา๔ ความ
กล้าที่จะลงมือทํา เป็นแนวทางให้ดําเนินไปสู่ความสําเร็จตามประสงค์ การลงมือปฏิบัติลงมือทํางานที่
ตนชอบที่ตนรัก กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรค
ข้อขัดข้องใดๆ ก็เพียรกําจัดปัดเป่าไปให้หมดสิ้นไป โดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง เดินหน้าเร่ือยไปจนกว่าจะ
บรรลุเป้าหมายคือ ความสําเร็จ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “คนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร” 

วิริยะรวมอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายหมวด ดังน้ี  ข้อ ๒ ในอิทธิบาท 4 อัน
เป็น คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จ แห่งผลท่ีมุ่งหมาย ข้อ ๒ ในพละ 5 คือ ธรรมอันเป็นกําลัง ข้อ ๒ 
ในอินทรีย์ 5  คือ ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน ข้อ ๓ ในโพชฌงค์ 7 อันเป็น ธรรมที่เป็นองค์แห่งการ
ตรัสรู้ ข้อ ๕ ในบารมี 10  อันเป็น ปฏิปทาอันย่ิงยวด คือ ความดีที่บําเพ็ญอย่างพิเศษ เพ่ือบรรลุซึ่ง
จุดหมายอันสูงสุด 
  ๕. บรรลุ (Realization) หมายถึง การเข้าใจทําให้เห็นแจ้ง บรรลุสิ่งที่กระทําอย่างชัดเจน     
มีข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ โดยสามารถนําความรู้ที่เก็บรวบรวมมาใช้อธิบาย เปรียบเทียบใน
เรื่องน้ันๆ ได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจสิ่งที่เก่ียวข้องโดยตรงและรวมถึงการนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ตามขั้นตอน จนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การมีเป้าหมายในการทําธุรกิจ เปรียบ
เหมือนการมีเข็มทิศในการเดินทาง ธุรกิจจะบรรลุผลสําเร็จได้ ต้องมีความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 

                                                            
๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๗๙. 
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เข้าใจผู้ร่วมธุรกิจ และเข้าใจธุรกิจที่กําลังทําอยู่เป็นอย่างดี แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลเป็นสําคัญ 
   การที่จะบรรลุเป้าหมายเพ่ือความสําเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีเทคนิคในการ
บริหารเพ่ือช่วยเสริมให้เกิดความสําเร็จในงาน ดังน้ี 
   ๕.๑ ความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม ถ่อมตน จะทําให้ใครๆ ก็เอ็นดูคอยช่วยเหลือเรา 
          ๕.๒ ความสงบ เมื่อเวลาเจอปัญหาอะไร ก็ใช้ความสงบสยบปัญหานั้นๆ จะทําให้ปัญหา
น้ันผ่านไปได้ด้วยดี 
          ๕.๓ การตรงต่อเวลาสําคัญมาก เพราะการตรงต่อเวลาจะทําให้ได้รับความเช่ือถือและ
ได้รับความไว้วางใจด้วย 
   ๕.๔ มีความอดทนอดกล้ัน ก็จะสามารถทํางานให้สําเร็จไปด้วยดี 
   ๕.๕ การมองโลกในแง่ดี ทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖ การทําตัวเป็นมืออาชีพ จะทําให้มีความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ๕ 

จากการศึกษาการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม
พบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ทุ่มเทให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จเต็มใจที่จะเสี่ยงภัยด้าน
การเงินและช่ือเสียงเพ่ือทําความคิดของตนเองให้เป็นจริงหรือเป็นไปได้ ผู้ประกอบการจึงต้องทํางาน 
หนัก ใช้กําลังสติปัญญาและความคิดอย่างเต็มที่เป็นผู้จ้างตนเองและรับผิดชอบต่อความสําเร็จของ
ตนเอง ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พอที่จะสรุปได้ดังน้ี  

๑. มีการพ่ึงตัวเองสูง เป็นกิจการที่ต้องจัดหาวัตถุดิบในการผลิต จัดทํากระบวนการผลิต และ
จัดหาตลาดได้ด้วยตัวเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และไม่ได้ฝากอนาคตไว้กับคําสั่งซื้อจาก 
โรงงานขนาดใหญ่  

๒. มีความว่องไวในการปรับตัว เน่ืองจากเป็นกิจการที่มีคนงานจํานวนไม่มาก ดังน้ันจึงมี
ความว่องไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าและตลาดสถานการณ์ในปัจจุบัน  

๓. ใช้ทุนน้อย เป็นกิจการที่ให้ทุนในการดําเนินการในช่วงเริ่มต้นน้อย มีภาระหน้ีสินไม่มาก  
จึงสามารถควบคุมระบบการบริหารการเงินได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  

๔. ใช้ทักษะในการผลิต สินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสินค้าที่ใช้ทักษะความชํานาญเป็น
พิเศษและทําการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับเทคโนโลยีระดับที่เหมาะสมในการอกแบบและ
ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์และคุณค่าในระดับสากล  

                                                            
๕Krungsri Simple. ๒๕๕๗.  หกพีเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน.[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อวันที่ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. จาก https://blog.eduzones.com/infographic/121776 



๑๗๙ 
 

๕. ใช้วัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ประเทศ และจะใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่จําเป็นเท่าน้ัน  

๖. ใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเป็นแนวทางดําเนินงาน ผู้ประกอบการธุรกิจจํานวนไม่
น้อยที่ผ่านการลองผิดลองถูกในการทํางาน ซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างหรือทํางานหารายได้ ตามช่องทาง
ต่าง ๆ อยู่พอสมควร ก่อนที่จะเริ่มทําธุรกิจของตัวเอง ซึ่งผู้ประกอบการเหล่าน้ีก็สามารถนํา 
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู่  

๗. กิจการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน กิจการธุรกิจส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทําให้เกิดการกระจายตัวของแหล่งงานไม่เป็นการกระจุก ตัวอยู่แต่ในเมือง
ใหญ่ ซึ่งทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  

การควบคุมที่มีความสําคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรมีดังน้ี  
๑. การควบคุมด้านคุณภาพ เทคนิคต่าง ๆ ที่นํามาใช้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า สินค้าและ

บริการที่ ผลิตได้น้ันจะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เทคนิคที่ใช้ควบคุมด้านคุณภาพนี้อาจ
เริ่มต้นต้ังแต่การ กําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิต และมีการตรวจสอบมาตรฐานของ
วัตถุดิบที่นํามาใช้ให้ตรงกับที่ระบุไว้ นอกจากน้ีการผลิตสินค้าที่เสร็จออกมาแล้วก็จะมีการตรวจสอบ
ขั้นสุดท้าย เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดซึ่งอาจจะมีการจัดต้ัง
ฝ่ายควบคุมคุณภาพขึ้นมาดูแลตรวจสอบ  

๒. การควบคุมด้านปริมาณ เป็นการควบคุมที่มีการใช้ข้อมูลตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผล 
ในทางปริมาณ การวัดผลผลิตเป็นจํานวน เพ่ือพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานต่างๆ สามารถทําได้ตามท่ี 
ประมาณการไว้ เทคนิคที่ใช้เพ่ือควบคุมด้านปริมาณที่นิยมใช้กัน คือ การควบคุมปริมาณของคงคลัง
การควบคุมปริมาณการผลิต การควบคุมยอดขาย การควบคุมกําไร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

๓.  ควบคุมด้านค่าใช้จ่ายที่สําคัญ ที่นิยมใช้มากท่ีสุด คือ การใช้งบประมาณเพื่อการควบคุม 
ค่าใช้จ่าย การควบคุมตามวิธีน้ี ผู้ประกอบการควรพยายามให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทํางบประมาณการ
ใช้จ่ายต่างๆ ทุกด้านไว้ล่วงหน้า ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ด้านวัตถุดิบ ด้านค่าจ้างเงินเดือน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เก่ียวกับการผลิตหรือที่เรียกว่า     
ค่าโสหุ้ยการผลิต และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการให้มีการทํางบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการดําเนิน 
การต่าง ๆ และเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงผู้ประกอบการจะทําการควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบ
กับประมาณที่ได้วางไว้  

๔. การควบคุมด้านเวลา เป็นการควบคุมให้งานต่างๆ ดําเนินไปโดยสามารถจัดทําได้เสร็จ
ตามกําหนดเวลาที่วางไว้ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมด้านเวลาที่นิยมใช้กัน คือ การกําหนดตารางเวลา
การทํางานที่มีการวางกําหนดขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ แต่ละอย่างควรต้องทําเสร็จเมื่อใดและควบคุม
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ให้เป็นไปตามน้ัน นอกจากน้ีการกําหนดมาตรฐานเวลาการผลิตหรือบริการ เช่น ผลิตได้ช่ัวโมงละก่ีช้ิน 
หรือให้บริการได้ ช่ัวโมงละก่ีคน  

ผู้วิจัยจึงขออภิปรายการนําหลักพุทธธรรม จักร ๔ มาเพ่ือช่วยเป็นแนวทาง ให้การบริหารให้ 
เป็นไปในทิศทางที่กําหนดไว้ โดยเริ่มจาก ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง ทางด้านการตลาด ทางด้านแรงงาน 
ทางด้านเงินทุน และทางด้านการจัดการ เรียงลําดับตามลักษณะของการเริ่มต้นดําเนินธุรกิจ ตามลําดับ 
โดยสรุปวิธีการปฏิบัติและแนวทางเพ่ือให้การบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปใน
อนาคต ตามแนวทางหลักพุทธธรรม ดังน้ี  

๑. ปัญหาด้านการตลาด ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า 
ทําให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถ่ินหรือใน
ประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น การตลาดไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขาย 
หรือการโฆษณา แต่การตลาดจะต้องสร้างสรรค์ให้เกิดความน่าสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ และสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่สามารถก่อให้เกิดการขายขึ้น โดยการใช้ข้อมูลการขายป้อนกลับมาเพ่ือกําหนดกลยุทธ์
การตลาดที่เหมาะสมย่ิงขึ้น ดังน้ัน หน่วยงานการตลาดจึงไม่ใช่หน่วยงานขายหรือทําหน้าที่ขายแต่ต้อง
ต้องเสริมสร้างการตลาดให้กับกิจการของตน ควรหัดมองให้ออกว่า ลูกค้าของตนปัจจุบันมีความ
ต้องการสินค้าหรือบริการในระดับใด และต้องมีความสามารถที่จะมองออกไปในภาพกว้างว่า ตลาดที่
ทําอยู่ หรือตลาดที่ต้องการจะทํา เป็นตลาดที่จะตอบสนองความต้องการระดับใด ตอบสนองความ
จําเป็น ตอบสนองความอยากได้ ความต้องการท่ีจะต้องหามาให้ได้ ต้องสร้างคุณค่าเพ่ิมกับตัว 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างคุณค่าเพ่ิมในด้านสถานที่ สร้างคุณค่าเพ่ิมในด้านภาพลักษณ์ ซึ่งจะข้ึนอยู่
กับ สภาพแวดล้อม สถานที่เอ้ืออํานวย ประสบการณ์ในการแนะนําผลิตภัณฑ์และการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าได้   

๒. ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ทํางานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีปัญหาการ
เข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความชํานาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ่
ที่มีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว่า จึงทําให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ําเสมอการพัฒนาไม่ต่อเน่ืองส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ดังน้ัน ผู้บริหารควรที่จะเสริมสร้างความผูกพัน 
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทํางาน ด้วยการ
วิเคราะห์ผลและกําหนดเป็นแผนงาน ๓-๕ ปี พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการระบบงานทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและช่วงอายุของพนักงานที่หลากหลาย เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคคลในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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๓. ปัญหาด้านเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มักประสบปัญหาการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือมาลงทุนหรือขยายการ ลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งน้ีเน่ืองจากไม่มีการทํา
บัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ทําให้ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่าย
ดอกเบ้ียในอัตราที่สูง ดังน้ัน ผู้บริหารต้องกําหนดกลยุทธ์ที่จะทําให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ จะต้องมี
ระบบบัญชีที่ถูกต้อง มีวินัยทางการเงิน จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านการผลิต 
รวมถึงด้านการเงิน ด้านผู้บริหารด้านสินเช่ือของธนาคารและสถาบันการเงินให้ทัศนะที่ว่าจะต้องทํา
ตนเองให้เป็นที่น่าเช่ือถือ มีความซื่อสัตย์ มีวินัยทางด้านการเงิน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีประวัติการ
ชําระหน้ีดี มีความโปร่งใส และปรึกษาผู้เช่ียวชาญนักวิชาการเพ่ือให้แนวคิด ทางด้านความรู้ในการ
บริหารการเงิน ความรู้ในหลักการเงิน การหาแหล่งเงินทุนสามารถหาจากแหล่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน เช่น จากคู่ค้า หรือพันธมิตรทางการค้า รวมถึงต้องเริ่มต้นเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องทั้งด้านบัญชี
ด้านการเงิน และต้องจัดทําแผนธุรกิจเพ่ือที่จะทําให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของเราได้ 

 

๔.ข้อจํากัดด้านการจัดการ มักขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารท่ีมีระบบ             
ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง
มาช่วยงานการบริหารภายใน ลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึงหากธุรกิจไม่ใหญ่นักแต่
เมื่อกิจการเร่ิมขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ การจะ
ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นระบบนั้น ต้องหาผู้ที่เป็นพันธมิตรที่คอยช้ีแนะให้คําปรึกษา หลังจากน้ันก็ใช้
ปัญญาช้ีนําบอกทาง เน่ืองด้วยปัญญาจะเป็นตัวปลดปล่อยให้ได้ทางออกแก่จิตใจ เมื่อจิตใจเกิดความโล่ง
โปร่ง ปัญหาที่ติดตัวอยู่ก็จะมีเห็นแนวทางได้ เมื่อมีปัญญาก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไร ปัญญาจะช่วยให้
การดําเนินชีวิตของคนในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างถูกต้องราบรื่นและช่วยให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ต้ังเป้าไว้ได้  

สรุปได้ว่า การบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรมเป็นการ
ดําเนินการปฏิบัติ และแนวทาง ที่จะทําให้การนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต  ควรจะให้ความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาก
ย่ิงข้ึน แต่ต้องปรับเปล่ียนกระบวนการส่งเสริมกิจการให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน โดยสร้างความ
แข็งแกร่งให้ธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนโดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ ให้เกิดความต่อเน่ืองจากกลุ่มผู้ประกอบการเอง จนกลายเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ตาม แต่แนวทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือพัฒนาให้มีความย่ังยืนและชัดเจนใน
ภาพรวมน้ัน เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาที่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบันเท่าน้ัน ถ้าจะให้มีความย่ังยืนไปสู่
อนาคต ควรที่จะน้อมนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ จะสามารถนําพาธุรกิจเจริญก้าวหน้า เสริมแต่ง
พัฒนาขยายตัวเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต ปรับกระบวนการให้ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมที่มีมาช้า
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นาน นับได้ว่าแก้ไขสาเหตุอย่างแท้จริง ได้ตรงจุด ตรงประเด็น และมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ดังน้ัน
ปัญหาก็ย่อมหมดไปได้  

 
๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการวิจัย      
 

 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีทําให้ทราบว่า สาเหตุของการที่ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ดําเนินกิจการไปไม่ถึงจุดเป้าหมายที่กําหนดวางไว้ ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้า มีทั้งหมด ๔ 
ปัจจัย ๑.ปัจจัยทางด้านการตลาด ๒.ปัจจัยทางด้านเงินทุน ๓.ปัจจัยทางด้านแรงงาน และ๔.ปัจจัย
ทางด้านการจัดการ ซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ สามารถแก้ไขได้ โดยการนําแนวคิดตามหลักพุทธธรรมมาบูรณา
การ ให้นํามาปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรตามเหตุปัจจัยของผลกระทบที่เกิดของปัจจัยทั้ง ๔ ดังกล่าวแล้ว 
ย่อมก่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่เจริญก้าวหน้า และมีความเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เกิดความย่ังยืนในอนาคต ซึ่งเรียกได้ว่า “POWER MODEL” ดังต่อไปน้ี 

๑. ปัจจัยทางด้านการตลาด การตลาด เป็นที่มาของการเติบโตและการสร้างกําไรของกิจการ 
โดยการสร้างแรงผลักดันให้ลูกค้าพึงพอใจที่จะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ เหตุเกิดด้านการตลาด เพราะไม่
มีการจัดทําแผนการตลาด ไม่มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามสภาพตลาดปัจจุบันไม่ทัน 
เน่ืองจากเกิดแนวโน้มใหม่ๆ ตลอดเวลา ขาดการเก็บข้อมูล ขาดการวิเคราะห์คู่แข่งและอุปสรรค ไม่ได้
ทําการวิจัยทางการตลาด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป 
ไม่สามารถทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้ เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย ขาดความแน่นอนคงเส้นคงวา
คุณภาพไม่คงที่ ราคาไม่เหมาะสม ช่องทางการขายไม่เพียงพอ ขาดทักษะในการขาย สถานที่ต้ังไม่
เหมาะสม ภาพลักษณ์ไม่โดดเด่น โฆษณาไม่ดี ส่งเสริมการตลาดไม่เหมาะสม ดังน้ัน ผู้ประกอบการที่มี
ปัญหาเก่ียวกับการขาย การสร้างกําไร การเติบโตของกิจการ จึงต้องให้ความสนใจกับการตลาดของ
กิจการให้มากข้ึน 

๒. ปัจจัยทางด้านเงินทุน ผู้ประกอบการมักจะประสบปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะนํามาบริหาร
จัดการเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของตนเอง สถานการณ์
ทั่วไปส่วนใหญ่จะมีปัญหาและอุปสรรคในด้านความรู้ในทางธุรกิจ ความสามารถในการชาระหน้ี 
ประสบการณ์ในธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และปัญหาด้านระบบบัญชีการเงินยังไม่ถูกต้อง มี
การจัดทําบัญชีเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี ควรมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึ้น ด้านภาครัฐ ควรหารือร่วมกับสถาบันการเงินในการกําหนดมาตรการ และแนวทาง
การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีความเช่ือมโยง ลดความซ้ําซ้อน 
และเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๓. ปัจจัยทางด้านแรงงาน ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่สังคมแห่งความรู้ และส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายของแรงงานที่มีคุณภาพ เน่ืองจากธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมักเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องการ
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แรงงานที่มีทักษะ และแรงงานที่มีความรู้ ดังน้ันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้เฉพาะทางในระดับสูงมากย่ิงขึ้น และควรปรับลดกฎเกณฑ์
ต่างๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ และแรงงานที่มีคุณภาพให้เข้ามาทํางานใน
ประเทศได้สะดวกย่ิงขึ้น บุคลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการ และรูปแบบกิจการของตนเอง
อย่างลึกซึ้ง สามารถให้คําอธิบายที่ถูกต้องชัดเจน ไม่ทําให้ลูกค้าเกิดความสับสน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการทํางานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้ันตอนที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือให้ลูกค้ามี
ความมั่นใจว่าได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ 

๔.ปัจจัยทางด้านการจัดการ มักขาดความรู้ในการจัดการ การบริหารที่มีระบบใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้องมา
ช่วยงานการบริหารภายในลักษณะน้ีแม้จะมีข้อดีในเร่ืองการดูแลที่ทั่วถึง หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อ
กิจการเริ่มขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้  

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ คนหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจัดการกิจการ ผู้ร่วมทําการค้า และพนักงานระดับปฏิบัติการ ต้องมีศีล ปฏิบัติ
รักษาศีล ด้วยการใช้ปัญญาในการหาข้อมูลเพ่ือให้ได้รับ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ตนอาศัยทํามา
หากิน หรือที่ได้รับจากผู้รู้ หรือที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ประพฤติปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กร ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความเพียรพยายาม ด้วยการปฏิบัติให้ทะลุปรุโปร่ง 
ให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถฝันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในการประกอบธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 
ตามเป้าหมายขององค์กร ที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้เป็นองคาพยพ ที่ประกอบกันเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
กันและกันในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เรียกว่า “POWER MODEL” ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๕.๑  

นิยามตามกรอบแนวคิดของ POWER MODEL เป็นหัวใจพลังธรรมที่ขับเคล่ือนโดยตัวบุคคลใน
องค์กรและบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กร ในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลัก
พุทธธรรม มีดังน้ี 
 ๑.  ศีล (Precept) หมายถึง พฤติกรรม หรือ หน้าที่ การควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจาให้ปกติ   
 ๒.  รักษาความดี (Observance) หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมพฤติกรรมทาง
กาย ทางวาจา และทางจิตใจ ให้ปกติไม่ออกนอกลู่นอกทาง กระทําในสิ่งที่ดี ที่ควร ที่ถูกต้อง  
   ๓. ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความฉลาด ความรู้ในทางที่ถูกต้อง 
      ๔.  วิริยะ (Effort) หมายถึง ความเพียรพยายาม ความวิริยะอุตสาหะในการกระทํา 
   ๕.  บรรลุ (Realization) หมายถึง การทําให้เห็นแจ้ง การบรรลุสิ่งที่กระทําอย่างชัดเจน                
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๑๘๕ 
 

นําไปประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดในการใช้ปัญญา ด้วยการสร้างความเพียรพยายาม ทําให้การปฏิบัติ
บรรลุเห็นผลตามที่ต้ังเป้าหมายไว้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังน้ี 

๑. ทางด้านผู้ประกอบการ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการให้มากขึ้น และผู้ที่มี
ความเหมาะสมให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น เมื่อมีผู้ประกอบการแล้วก็ต้องส่งเสริมองค์กรให้มี
การเติบโต รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๒. ควรส่งเสริมให้ทุกองค์กรที่เก่ียวข้องต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อองค์กรและหน่วยงานของตน เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีจิต
มุ่งเน้นการบริการ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และมองเห็นประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่กลุ่มธุรกิจของ
ตนตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทาง
ธุรกิจสามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ภายในกลุ่มธุรกิจของตน 

๓. ควรผลักดันให้มีการนํารูปแบบการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวหลักพุทธ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่ โดยดึงให้ผู้ร่วมทําการค้า องค์กร 
เครือข่ายต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม และนําไปปรับใช้อย่างจริงจังกับกลุ่มธุรกิจที่มีความ
พร้อมทั้งบุคคล ทุนทางสังคม สภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผล จะได้ขยายผลสําเร็จดังกล่าวไปยัง
ธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

๔. ควรให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือต่อยอดให้กลุ่ม
ธุรกิจน้ีมาโอกาสเติบโตตามความนิยมของกระแสโลก พร้อมที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 
และตลาดภูมิภาค ด้วยการนําหลักการบูรณาการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรมใน
งานวิจัยน้ี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในทุกวิถีทางที่
จะช่วยกันพัฒนาปรับเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการในระดับสากลเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้
อย่างย่ังยืนในอนาคต 

๕. การใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มของประเทศ AEC เป็นแนวทางเช่ือมโยงให้ธุรกิจก้าวหน้า มี
แนวโน้มเติบโตได้ อีกทั้งยังเป็นการเช่ือมโยงทางระหว่างกลุ่มธุรกิจโดยอาศัยถิ่นฐานที่มีสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงกันในการเอ้ือประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยน ดังน้ันควรนําแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
มีบทบาทในการประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมในทุกวิถีทางที่จะช่วยกันพัฒนา
ปรับเปลี่ยนข้ันตอนวิธีการให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ และยังประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของธุรกิจให้สูงข้ึนอีกด้วย 

๖. สถาบันสื่อสารมวลชน ควรช่วยกระจายข่าวสาร เผยแพร่และนําเสนอผลงานงานวิจัย 
การบูรณาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม อย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจ
ทั่วไปที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเป็นการ



๑๘๖ 
 

ส่งเสริมการสร้างงาน ยังรวมไปถึงการนําหลักการบริหารธรรม ไปประยุกต์ใช้กับประชาชนท่ีมิได้
ดําเนินธุรกิจ แต่สามารถนําไปใช้กับการดําเนินชีวิตได้ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักพุทธธรรมเพ่ือการนําไปปฏิบัติใช้ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อคน
รุ่นใหม่สืบต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นการนําเสนอรูปแบบการบูรณาการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยหลักพุทธธรรม ด้วยรูปแบบการบูรณาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามโมเดลธุรกิจ คือ 
“POWER MODEL” ซึ่งทําให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิธีการ ให้มีศีลธรรม ปฏิบัติรักษาธรรม โดยใช้ปัญญาเป็น
เคร่ืองมือในการกํากับให้อยู่ในกรอบความดี ด้วยความเพียรพยายาม ทําให้เห็นแจ้งบรรลุตามแผนการ
ที่กําหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ันงานวิจัยที่น่าสนใจนําไปต่อยอดจากงานวิจัยคร้ังน้ี คือ 

๑.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มผู้ประกอบการราย
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวทางพุทธธรรม 

๒.  เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักการบริหารธรรม POWER นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓.  เพ่ือศึกษาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ในการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามแนวทางพุทธธรรม  
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วิทยาลัย. เล่มท่ี ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๔, ๓๒, ๓๕, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๕, ๔๖, ๔๗, 
๔๙, ๕๐, ๖๘, ๖๙, ๗๕, ๗๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๒. 

 

ข้อมูลทุติยภมู ิ

๑. หนังสือท่ัวไป 
กรกนก ทิพรส. องค์การและการจัดการ. มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ๒๕๔๓. 
กรองแก้ว อยู่สุข และพิมพา ศรายุทธ, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์, 

๒๕๓๒.   
การศาสนา, กรม, กระทรวงวัฒนธรรม. ธรรมศึกษาช้ันตรี ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐. 
คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓,  
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน, 

พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
จินตนา สุนทรธรรม. ธุรกิจเบื้องต้น. เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๓,  
ชุบ กาญจนประกร. หลักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๙.  
ดนัย เทียนพุฒิ. การจัดการทรัพยากรบุคคลภารกิจที่ท้าทาย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บุ๊ค

แบงค์, ๒๕๔๑. 
ทับทิม วงศ์ประยูร และคณะ. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ.พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๕.  
ธงชัย สันติวงศ์ และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ.  

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ (Organization and 

Management). พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖. 



๑๘๘ 
 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ดร. และคณะ. การบริหารการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๕.  

ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อนิเมท
กรุ๊ป, ๒๕๕๔. 

______. คิดแบบผู้นํา ทําแบบเจ้าสัว เล่มท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป, ๒๕๕๔. 
ธันย์วัชร์ ไชยตระกูลชัย. คิดใหม่เพื่ออนาคต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, ๒๕๔๒. 
นิพันธ์ จิตรประสงค์ และสมยศ นาวีการ. ธุรกิจเบื้องต้น. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๙.  
ประทีป ต้ังมติธรรม. “คน (เคย) จน ผู้ย่ิงใหญ่”. กรุงเทพธุรกิจ. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 
ประเสริฐ คําผาลา, เรือตรี. จักร ๔. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด

เ น่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คลังนานา, ๒๕๓๐. 

ป่ิน มุทุกันต์} พ.อ.. มงคลชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บมจ.สร้างสรรค์บุ๊คส์.  
พระเทพเทวี (ประยุตธ์ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในฐานะรากฐานของวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙). มงคล ๓๘. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร , 

๒๕๓๖  
พระธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโน). ธรรมมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : พระศิวะการพิมพ์, ๒๕๓๔. 
พระธรรมประติปัตติ วยาปฏิธารา. พุทธเศรษฐในธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิอารยวังโส

เพ่ือการสืบอายุพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๕. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธศาสตร์กับการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรม, 

๒๕๓๔.  
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา (ฉบับรวมเล่ม). 

กรุงเทพมหานคร : วัดโสมนัสวิหาร, ๒๕๔๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๑๒.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘. 
______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ ๑๑, กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑. 
______. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๖๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๔๘. 



๑๘๙ 
 

______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. บริษัทเอส .อาร์.พร้ิงต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, 
๒๕๕๑. 

พระพรหมคุณาภรณ์. ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ์คร้ังที่ ๑๗๔. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๕๔. 

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ปฏิรูปเทส ๔ สูตรสําเร็จในการบริหารวัด. ปทุมธานี : บริษัท
เพาเวอร์พริ้นท์ จํากัด, ๒๕๔๔.  

พิบูล ทีปะบาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : อมราการพิมพ์, ๒๕๔๖.  
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. คําพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและ

พระราชดํารัสเก่ียวกับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, ๒๕๔๓. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะกรรมการแผนกตํารา กองวิชาการ. พระธัมมปทัฏฐกถา แปล ภาค ๖.

กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
______. พระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๒. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 
มาลัย หุวะนันท์. “การจัดการองค์การ”. ใน หลักการบริหาร โดยกรมการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๑๐. 
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ. การศึกษาธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๔๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา (อังกฤษ-ไทย) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๒๕.  
รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์, อ้างในสุภาสินี ตันติศรีสุข, ๒๕๓๕ : ๕๗๔, นัยนุช โรจนวัฒน์, อ้างใน ศุภกร

ลักข์ิกมณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ, ๒๕๔๑.  
วศิน อินทสระ. พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, ๒๕๔๑.  
______. อาหาร ๔. กรุงเทพมหานคร : : สํานักพิมพ์ เรือนธรรม, ๒๕๔๖.  
วิชัย โถสุวรรณจินดา. ครบเครื่องเร่ืองบริหาร ธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

ส.ส.ท., ๒๕๔๗. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระ

ฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๔๒.  
______. องค์การและการจัดการฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๓๙. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, รศ. และคณะ. ธุรกิจท่ัวไป : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, ๒๕๔๑. 
ศุภกร์ลักขิ์มณฑลี ภวภูตานนท์ ฯ. จริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจ, ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๑. 
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ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สํานักงาน . รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี ๒๕๔๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, ๒๕๕๐. 

______. สถานภาพ SMEs ประเทศไทย : บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ๒๕๕๓. 

ส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรม, กระทรวงอุตสาหกรรม จาก สาระสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, ๒๕๔๓, 

ส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรม, กระทรวงอุตสาหกรรม จาก สาระสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, หน้า ๑-๘ (มกราคม ๒๕๔๒) 

สมคิด บางโม,รศ.. ธุรกิจทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : นําอักษรการพิมพ์, ๒๕๓๙.  
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ 

จํากัด, ๒๕๔๒. 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
สมยศ นาวีการ,รศ. ธุรกิจเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๔๐.  
สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา. ศูนย์การศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. เชิงผาหิมพานต์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากัด. 
สุรพล สุยพรหม และคณะ. ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สุวรรณี แสงมหาชัย, รองศาสตราจารย์ ดร. องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร : ภาค

วิชาการบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
 

๒) บทความในหนังสือ 
อนันต์ อัศวโภคิน. “พักยกหยุดหายใจ”. คาถา ข่าวสด. ๕ เมษายน ๒๕๕๗. 
 

    ๓) บทความในเว็บไซต์ 
ASTV ผู้จัดการรายวัน. (๑๖ มกราคม ๒๕๕๒) ทีม่า : TerraBKK.com 

http://www.ranongtour.com/2011/07/blog-post_15.html วันที่๑๑ สิงหาคม๒๕๕๘. 
Krungsri Simple. ๒๕๕๗.  หกพีเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน.[ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. จาก https://blog.eduzones.com/infographic/121776 
ข้อมูลจาก ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ  http://www.smesmart.is.in.th 
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จิตรา  พ่ึงพานิช. บรรยายเร่ืองวงจรการบริหารงาน คืออะไร, สถานที่ : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
เมษายน ๒๗เมษายน ๒๕๕๕. อ้างใน http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/วันที่๑๖
สิงหาคม๒๕๕๘. 

พงษ์สรรค์  ลีลาหงส์จุฑา (ดร.), “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี”,
เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เข้าถึงได้จา กhttp://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive 
journal/30_2/pdf/aw24.pdf 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี),  ลงทุนแบบ..พระพุทธเจ้า, ที่มาเว็บพลังจิต (๒๓ กันยายน 
๒๕๕๓) <www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=290..>, (๙ กันยายน 
๒๕๕๘). 

มหัทธน พฤทธ์ิขจรชัย. (๒๕๕๔). ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ตอนที ่๑) 
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.sme.go.th/Lists/editorInput/DispF.aspx?List
ที่มา http://www.dhammajak.net/ ธรรมะธรรมโม, วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘. 

นิตยสารผู้จัดการ. (ตุลาคม ๒๕๔๓) ที่มา : TerraBKK.com 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น.๒๕๔๘.ความรู้

เกี่ยวกับ SMEs เบ้ืองต้น.เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จาก http://home.kku.ac.th/ 
uac/sme/smebasic.htm 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, (๒๕๕๔), รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี ๒๕๕๓ และแนวโน้ม ปี ๒๕๕๔, (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: http://www.sme.go.th/ 
SiteCollectionDocuments/White ๒๕๕๒-new/chapter-๖. pdf 

 

    ๔) รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการ 
พระธรรมปิฎก, จากการบันทึกเทปการปาฐกถาธรรมพิเศษ. เชียงใหม่, ๒๕๓๙. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., “เติมการตีความศีลห้าแบบใหม่” ใน เอกสารประกอบการเรียนวิชา

สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม 
 

๕)วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กิตติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์. “การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ตามแนวสัมมาทิฏฐิ”. ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗,  

ชัยวัฒน์ อนุจารี. “กลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วิทยานิพนธ์ปรัชญามหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘,  
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ดวงกมล ศิริยงค์. “รูปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน ศึกษาเฉพาะ ๔ ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่ผ่าน
เข้ารอบสุดท้ายในรายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพ่ือชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอี แห่งปี ประจําปี 
๒๕๕๔”. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 

ดารณี กริชชาญชัย. “การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารธุรกิจขายส่ง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

ปภพพล เติมธีรกิจ. “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๕.  

ปภพพล เติมธีรกิจ. “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : 
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๕. 

พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา. “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของสัมมาทิฏฐิ ในการ
พัฒนาชีวิตตามหลักัชฌมาปฏิปทาในพระสุตตันตปิฎ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระมหาสมโภช ฐิติญาโณ (ศรีพันธ์).“ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”.วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕,  

มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย. “การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยตามแนวคิดฐานทรัพยากร : กรณีศึกษากลุ่มผลิตสินค้าประเภทอาหารเพ่ือ
การส่งออก”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๔. 

รุ่งนภา ต่ออุดม. “ปัจจัยความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ใน
อุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ๒๕๕๔.  

ลลิตา กาศยปนันทน์. “ขีดความสามารถในการแข่งขันปัจจัยสําคัญที่ทําให้การประกอบธุรกิจเบเกอร์รี่ประสบ
ความสําเร็จ”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๗.  

อภิสิทธ์ิ  ประวัติเมือง. รูปแบบความสัมพันธ์และการสร้างสมการทํานายของกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจและภูมิความรู้ความชํานาญที่มีต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในธุรกิจร้านหนังสือ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
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๖) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี. (เกษม สญฺญโต). ดร.อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘.   
สัมภาษณ์ พระราชวรมุนี, (พล อาภากโร) ดร., อาจารย์ประจํา คณะพุทธศาสตร์ศาสนา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘.           
สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล. (วงศ์วรวิสิทธ์ิ). พระนักวิชาการ. ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายสวัสดิวงศ์ พิชัยสวัสด์ิ บริษัท บอสคาร์ตัน จํากัด, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายธนู อินทรธนู บริษัท บริษัท สยามสตีล แอนด์ ไอออน โพรดักส์ จํากัด, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายสุชาติ ชุติปภากร FORUM ARCHITECT CO; LTD., ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางสาวชัณญพัชญ์ พรทองประเสริฐ บริษัท พีทีอี อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด, ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายอนันต์กร อมรวาทีบริษัท มาสเตอร์แปลน 101 จํากัด, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายกันยะรักษ์ โชติยุทธ  บริษัท เซเว่นเดย์ ฮอลิเดย์ จํากัด, ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายวิทชา ศฤงคารินทร์ บริษัท เจริญวิทย์ เทรดด้ิง จํากัด, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายจรินทร์ ต้ังอําพัน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางฟองสมุทร์ ,๒๘ กันยายน ๒๕๕๘. 

 

๗) เอกสารอ่ืนท่ีไม่ได้ตพีมิพ์ 
แผนแม่บทส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย, (พ.ศ.๒๕๔๕– ๒๕๔๙).  

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
      1) Books  
Edwin B. Flippo. Management : A Behavioral Approach. Boston : Allyn and Bacon 

Inc., 1996.  
Karl-Heinz Leitner and Stefam Guldenberg, 2011,“Generic strategise and firm 

performance in SMEs : a Longitudinal study of Austrian SMEs : กลยุทธ์
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เอสเอ็มอี : การศึกษาระยะยาวของธุรกิจ เอสเอ็มอี ใน
ประเทศออสเตรีย” Small Business Economics, Springer, vol. 35(2), pages 169-
189, September. 
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Keith LA and Gubellini CE, Introduction to Business Enterprise 4thed.New 
York:McGraw-Hill, 1971 

Ricky W. Griffin and Ronald J. Ebert,Business 2nded.New Jersey:Prentice-Hall,1991, 
Robert J. Bennett and Colin Smith (2002), “Competitive Conditions, Competitive 

advantage and the Location of SMEs : เง่ือนไขของการแข่งขันความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและสถานที่ต้ังของ เอสเอ็มอี”, Journal of Small Business and Enterprise 
Development, Vol. 9 Issue : 1,    
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

๑. พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ, ดร. 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 
๒. ดร.ไพฑูรย์ เจตธํารงชัย 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   
 
๓. ผศ.ดร.ฐนนัตร์ศักด์ิ บวรนันทกุล  
 ตําแหน่งปัจจุบัน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เขียนงานดุษฎี

จึงเรียนมาเพ
 
 
 
 
 

  

  
  
 

บดีบัณฑิตวิทย
พระมหาสมณเ
 ถ.ศาลายา-นค
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ราะห์สัมภาษณ
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าวศศิธร วัชรสิ
นที่ ๓/๒๕๕๒ ส
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ฑิตวิทยาลัยจึง
นิพนธ์ดังกล่าว
พื่อขอความอนุ

 

 
 

าลัย 
จ้า กรมพระยา

ครชัยศรี ต.ศาล
สาร ๐-๒๔๔๔-

 

๓ สิงหาคม 

ณ์ข้อมูลเขียน

วัสด์ิ 

น ๓ ชุด 

สินธุ์ เลขประจํ
สาขาวิชาพุทธศ
บอนุมัติหัวข้อด
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DOCTRINE)”

ชญา เพื่อเก็บข้
งเรียนมายังท่า
ว สําหรับวันแล
นุเคราะห์ในการ

(พระมหา
ค

มหาวิทยา

าวชิรญาณวโรร
ลายา อ.พุทธมณ
-๖๐๔๑ 

มหาวิทย
๒๔๘ หมู่ท่ี
ต.ศาลายา 
โทร.๐๒-๔๔

 ๒๕๕๘ 

งานดุษฎีนิพน

จําตัวนักศึกษา
ศาสน์ศึกษา (B
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อ

N OF SMAL
” มีความประส
อมูลเขียนงานด
าน เพื่อขอควา
ละเวลานักศึกษ
รขอสัมภาษณด์ั

าบุญศร ีญาณวุ
คณบดีบัณฑิตวิ
าลัยมหามกุฏร

รส (B 7.1) 
ณฑล จ.นครปฐ

าลัยมหามกุฏ
 ๑ บ้านวัดสุวร
 อ.พุทธมณฑล 
๔๔-๖๐๐๐ โทร

นธ์ 

 ๕๒๑๐๓๐๑๐
BUDDHIST ST
อง “บูรณาการ
LL AND ME
งค์จะขอสัมภา
ดุษฎีนิพนธ์ 
ามอนุเคราะห์ใ
ษาจะเป็นผู้ไปติด
ดงักล่าว 

ฑโฒ, ผศ.ดร.) 
วิทยาลัย 
าชวิทยาลัย 

ฐม ๗๓๒๐๐ 

ฏราชวิทยาลั
รรณ อ.ศาลายา-
 จ.นครปฐม ๗๓
รสาร ๐๒-๔๔๔

๐๒๔ นักศึกษ
TUDIES) บัณฑิ
รการบริหารธุ
EDIUM ENT
าษณ์ท่าน ในฐ

ให้นักศึกษาได้
ดต่อกับท่านด้ว

) 

๒๐๖ 

ัย 
-นครชัยศรี 
๓๑๗๐ 
๔๔-๖๐๖๐ 

าหลักสูตร 
ตวิทยาลัย 
รกิจขนาด

TERPRISES 
ฐานะที่เป็น

ด้สัมภาษณ์ 
วยตนเอง 



โ

 

ที่ ศธ. ๖๐๐๒
 
 
 
 

 
 

เรื่อง 
 

เรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 

ศาสนศาสตรดุ
มหาวิทยาลัยม
กลางและขนา
MANAGEMEN
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด

เพื่อเก็บข้อมูล
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อาคารสมเด็จพ
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ย แบบสัมภ
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ดษุฎีบัณฑิต รุ่น
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ดย่อมด้วยหลัก
NT WITH 
 ด้านพระพุทธศ

ดังน้ัน บัณฑิ
เขียนงานดุษฎี

จึงเรียนมาเพ
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วิทยาลัย ได้รับ
กพุทธธรรม (IN
BUDDHIST 

ศาสนาและปรัช
ฑิตวิทยาลัยจึง
นิพนธ์ดังกล่าว
พื่อขอความอนุ

 

 
 

าลัย 
จ้า กรมพระยา

ครชัยศรี ต.ศาล
สาร ๐-๒๔๔๔-

 

๓ สิงหาคม 

ณ์ข้อมูลเขียน

 

น ๓ ชุด 

สินธุ์ เลขประจํ
สาขาวิชาพุทธศ
บอนุมัติหัวข้อด
NTEGRATION
DOCTRINE)”

ชญา เพื่อเก็บข้
งเรียนมายังท่า
ว สําหรับวันแล
นุเคราะห์ในการ

(พระมหา
ค

มหาวิทยา

าวชิรญาณวโรร
ลายา อ.พุทธมณ
-๖๐๔๑ 

มหาวิทย
๒๔๘ หมู่ท่ี
ต.ศาลายา 
โทร.๐๒-๔๔

 ๒๕๕๘ 

งานดุษฎีนิพน

จําตัวนักศึกษา
ศาสน์ศึกษา (B
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อ

N OF SMAL
” มีความประส
อมูลเขียนงานด
าน เพื่อขอควา
ละเวลานักศึกษ
รขอสัมภาษณด์ั

าบุญศร ีญาณวุ
คณบดีบัณฑิตวิ
าลัยมหามกุฏร

รส (B 7.1) 
ณฑล จ.นครปฐ

าลัยมหามกุฏ
 ๑ บ้านวัดสุวร
 อ.พุทธมณฑล 
๔๔-๖๐๐๐ โทร

นธ์ 

 ๕๒๑๐๓๐๑๐
BUDDHIST ST
อง “บูรณาการ
LL AND ME
งค์จะขอสัมภา
ดุษฎีนิพนธ์ 
ามอนุเคราะห์ใ
ษาจะเป็นผู้ไปติด
ดงักล่าว 

ฑโฒ, ผศ.ดร.) 
วิทยาลัย 
าชวิทยาลัย 

ฐม ๗๓๒๐๐ 

ฏราชวิทยาลั
รรณ อ.ศาลายา-
 จ.นครปฐม ๗๓
รสาร ๐๒-๔๔๔

๐๒๔ นักศึกษ
TUDIES) บัณฑิ
รการบริหารธุ
EDIUM ENT
าษณ์ท่าน ในฐ

ให้นักศึกษาได้
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) 
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วยตนเอง 
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ที่ ศธ. ๖๐๐๒
 
 
 
 

 
 

เรื่อง 
 

เรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 

ศาสนศาสตรดุ
มหาวิทยาลัยม
กลางและขนา
MANAGEMEN
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด

เพื่อเก็บข้อมูล

 

สํานักงานคณบ
อาคารสมเด็จพ
๒๔๘ หมู่ที่ ๑ 
โทร. ๐-๒๔๔๔

๒/๒๖๕ 

ขออนุเคร

นายธนู อิ

ย แบบสัมภ

ด้วย นางสา
ดษุฎีบัณฑิต รุ่น
มหามกุฏราชวิ
ดย่อมด้วยหลัก
NT WITH 
 ด้านพระพุทธศ

ดังน้ัน บัณฑิ
เขียนงานดุษฎี

จึงเรียนมาเพ
 
 
 
 
 

  

  
  
 

บดีบัณฑิตวิทย
พระมหาสมณเ
 ถ.ศาลายา-นค
๔-๖๐๐๐ โทรส

ราะห์สัมภาษณ

อินทรธนู 

ภาษณ์ จํานวน

าวศศิธร วัชรสิ
นที่ ๓/๒๕๕๒ ส
วิทยาลัย ได้รับ
กพุทธธรรม (IN
BUDDHIST 

ศาสนาและปรัช
ฑิตวิทยาลัยจึง
นิพนธ์ดังกล่าว
พื่อขอความอนุ

 

 
 

าลัย 
จ้า กรมพระยา

ครชัยศรี ต.ศาล
สาร ๐-๒๔๔๔-

 

๓ สิงหาคม 
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ดุษฎีนิพนธ์เรื่อ
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รส (B 7.1) 
ณฑล จ.นครปฐ

าลัยมหามกุฏ
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วิทยาลัย 
าชวิทยาลัย 
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ฏราชวิทยาลั
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 

  



๒๑๐ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
 

เรื่อง บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยหลักพุทธธรรม 
Integration of Small and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine 

 
 

อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ 
รศ.สุเชาวน์    พลอยชุม            ประธานกรรมการ 
พระเมธาวินัยรส  ผศ.ดร.           อาจารย์ที่ปรึกษา  
รศ.ดร. สุวิญ  รักสัตย์               กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
นางสาวศศิธร     วัชรสนิธ์ุ 

หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

เรื่องบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยหลักพุทธธรรม 
Integration of Small and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine 

------------------ 
 

 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ี ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้เก่ียวข้องกับศาสนาและผู้เกี่ยวข้องด้านวิชาการ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประเด็นการวิเคราะห์  ให้เป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน  มีความน่าเช่ือถือ มี
นํ้าหนัก  มีเหตุผลมากขึ้น เพ่ือหาองค์ความรู้จากการวิจัยน้ีโดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๒ ตอน 
ดังน้ี 
 

ตอนท่ี ๑   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑) ช่ือ.....................................................................ฉายา.......................................นามสกุล

.............................อายุ....................ปี    พรรษาที่บวช.................................... 
๒) ที่อยู่บ้านเลขท่ี.........................................หมู่ที่................................ซอย........................................... 
ถนน.............................................ตําบล.............................................อําเภอ......................................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์........................  
โทร.........................................................E-mail.................................................. 
๒) ระดับการศึกษา ........................................ สถาบัน........................................................................ 
๓) สถานที่ทํางาน............................................................................................................................... 
๔) ตําแหน่งทางธุรกิจ/สมณศักด์ิ.......................................................................................................... 
๕) ประกอบธุรกิจประเภท...................................................... จํานวนพนักงาน..........................คน .
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทางด้านการศึกษา/พระพุทธศาสนา/การบริหารธุรกิจจํานวน........... ปี      
 

 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ตอนท่ี ๒  ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหลักพุทธธรรม
ท่ีเหมาะสมกับ SME  
๑.ท่านมีความเห็นอย่างไรกับปัจจัยในการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเรียกว่า 4M 

ประกอบด้วย คน เงินทุน วัตถุดิบ และการบริหารจัดการ 
๑)  ด้านคน (Men)        
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๒) ด้านเงินทุน (Money) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๓) ด้านวัตถุดิบ (Materials) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 

๒. หลักธรรมจักร ๔ มีความสัมพันธ์กับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) 
๑) ท่านคิดเห็นว่า การอยู่ในถ่ินที่ดี (ทําเล) มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม มีทําเลและสภาพแวดล้อมที่ดี 
(ปฏิรูปเทสวาสะ) มีส่วนช่วยเหลือและมีความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจ SME ได้อย่างไร    
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๒) ท่านคิดเห็นว่า การคบหาคนดี (การมีเพ่ือนในวงการธุรกิจที่ดี) (สัปปุริสูปัสสยะ) มีส่วนช่วยเหลือ
และมีความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจ SME ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๓) ท่านคิดเห็นว่า การต้ังตนไว้ชอบ (ประกอบธุรกิจที่ซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ถูกกฎหมาย) ปฏิบัติ
ตนไม่ผิด การมีเพ่ือนทางธุรกิจ ที่ซื่อสัตย์ ที่ดี (อัตตสัมมาปณิธิ) มีส่วนช่วยเหลือและมีความสัมพันธ์ใน
การทําธุรกิจ SME ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 



๒๑๓ 
 

๔) ท่านคิดเห็นว่า ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว(ปุพเพกตปุญญตา) คือต้นทุนทางธุรกิจและทาง
สังคมเป็นอย่างดี เช่น 

๑. เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วมาทําต่อยอดให้เพ่ิมขึ้น 
๒. มีความรู้และทักษะในธุรกิจที่ทําเป็นอย่างดี 
๓. ทําธุรกิจมาช่วงหน่ึงจนสร้างช่ือเสียงและต้องการต่อยอดธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมมีส่วน

ช่วยเหลือและมีความสัมพันธ์ในการทําธุรกิจ SME ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
๓. ท่านคิดว่า การบูรณาการหลักจักร ๔ กับการบริหารธุรกิจ SME ตามหลัก 4 M ได้อย่างไร 
๑)  ท่านคิดเห็นว่า การใช้หลักจักร ๔ บูรณาการกับการทําธุรกิจ SME ด้านคน (Men) ได้อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
๒) ท่านคิดเห็นว่า การใช้หลักจักร ๔ บูรณาการกับการทําธุรกิจ SME ด้านเงินทุน (Money) ได้
อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
๓) ท่านคิดเห็นว่า การใช้หลักจักร ๔ บูรณาการกับการทําธุรกิจ SME วัตถุดิบ (Materials) ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
๔) ท่านคิดเห็นว่า การใช้หลักจักร ๔ บูรณาการกับการทําธุรกิจ SME ด้านการบริหารจัดการ 
(Management) ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 



๒๑๔ 
 

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
 

ขอบพระคณุทีเ่มตตานเุคราะห์ให้คาํสัมภาษณ์ 
นางสาวศศธิร วัชรสินธุ ์

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้สัมภาษณ ์
 
 

ดิฉัน นางสาวศศิธร วัชรสินธ์ุ กําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย หลักสูตร 
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา นําเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อเรื่อง 
บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม (Integration of Small 
and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine)  ซึ่งต้องสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

จึงขอเรียนถามท่านผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีมุมมอง แนวคิด วิธีการ อย่างไร ในการ
บริหารธุรกิจของท่านมาจนถึงปัจจุบัน และประสบผลสําเร็จ ยกตัวอย่างเช่น  

 คน ในที่น้ี คือ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมค้า ลูกจ้าง ท่านได้ให้ความสําคัญในการติดต่อสัมพันธ์ 

กับกลุ่มคนอย่างไรบ้าง และท่านมีวิธีการในการเช่ือมความสัมพันธ์อย่างไร ทําให้ธุรกิจของท่าน

ประสบผลสําเร็จ 

 การบริหารจัดการ ในที่น้ี คือ การตลาด แหล่งเงินทุน แหล่งทําเลท่ีต้ัง แหล่งวัตถุดิบ และ

อ่ืนๆที่ท่านมีนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มีความเช่ือมโยง สัมพันธ์ กับการที่ท่านดําเนินธุรกิจ 

SME อย่างไร 

 ประสบการณ์ ในการทําธุรกิจของท่าน มีความชํานาญ ความรอบรู้ ในธุรกิจ SME หรือไม่

อย่างไร และท่านต้องมีเครดิตทางสังคมในกลุ่มธุรกิจที่ท่านดําเนิน อย่างไร 



๒๑๕ 
 

 มนุษย์สัมพันธ์ กับผู้ที่ท่านเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ SME อย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับ

เป็นอย่างไร 

 การประกอบธุรกิจ SME ท่านใช้หลักความจริง ยุติธรรม จริยธรรม คุณธรรม อย่างไร ใน

การที่จะดําเนินธุรกิจของท่าน  

 ท่านประสบกับปัญหาอะไรบ้างในช่วงที่ท่านดําเนินธุรกิจ และอะไรท่ีทําให้ท่านผ่านพ้น

ปัญหาเหล่าน้ันมาได้ พร้อมทั้งท่านมีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

 ท่านประสงค์จะดําเนินธุรกิจ เป็นขนาดใหญ่หรือไม่อย่างไร 

อธิบายขยายความข้อ ๒.๑ ในส่วนของทําเลท่ีต้ังของถ่ินที่ดี  ทางหลักพุทธศาสนามีสัปปายะ ๗ 
ประการ ในลักษณะของการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยศึกษาและค้นคว้า และนํามาใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจมีด้วยกัน ๔ ประการ  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

สัปปายะ ปรับเข้ากับการบริหาร  อธิบายความ ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
๑.อาวาสสัปปายะหรือ
ที่อยู่อันเหมาะสม 

ทําเลที่ตัง้ สะอาด  สงบ 
ปลอดภัย ร่มรื่น มี
ระเบียบ 

มีความปลอดภัย ไม่พลุ่ก
พล่าน จอแจ 
 

 

๒.โคจรสัปปายะ หรือ 
แหล่งชุมชน 

เรื่องอาหารการกิน ถกู
หลักอนามัย มคุีณค่า
ทางโภชนาการ มี
ปริมาณเพยีงพอ  

มีแหล่งอาหารไม่ไกลจาก
ที่ทํางาน 

 

๓.ปุคคลสัปปายะ หรือ 
มีบุคคลที่ดี มีคุณธรรม 

บุคคลทั้งนายจา้งและ
ลูกจ้างเป็นคนดอีีกทัง้ผู้
ร่วมค้าที่มาตดิตอ่ มี
คุณธรรม พูดจาภาษา
เดียวกัน เข้าใจกันง่าย  

การตดิต่อประสานงาน
กับบุคคลที่เป็นคนดี มี
ความสามารถได้รับการ
ฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ี

 

๔.อิริยาบถสัปปายะ 
หรือ ธรรมเป็นที่สบาย 

มีการอบรม แนะนํา 
ฝึกงานให้สามารถ
ทํางานไดอ้ย่างมีคุณภาพ  

คนดีมีคุณธรรม เกิดจาก
การให้ การเกื้อหนุน คํ้า
จุนกัน ความมีศรัทธา ซึง่
กันและกัน ให้ความ
จริงใจตอ่กัน  ปฏิบัติใน
ส่ิงที่ควร ไมเ่อาเปรียบกัน 

 



๒๑๖ 
 

อธิบายขยายความข้อ ๒.๒ ในส่วนของหลักการคบหาคนดี มีประเด็นย่อยในทางหลักพุทธศาสนา คือ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

สัปปุริสธรรม ๗ ปรับเข้ากับการบริหาร  อธิบายความ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์ 

๑.รู้หลักหรือรู้เหต ุ หลักความจรงิ หลักการ 
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ   

รู้วิธกีารในการดาํเนิน
ธุรกจิเป็นอย่างดี เข้าใจ
ขั้นตอนและแกป้ัญหาได้  

 

๒.รู้ความมุ่งหมาย หรือ
รู้ผล 

ผลที่ได้รับจากการ
กระทํา ได้รับประโยชน์   

ผลที่ได้จากการบริหารที่
มีประสิทธิภาพและทําให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

๓.รู้จกัตน รู้กําลังความสามารถ   
ความถนัดและมี
คุณธรรม 

รู้วิธกีารขั้นตอนที่ต้องปรับ 
ปรุงแก้ไขเพือ่ให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ตาม
กําลังความสามารถที่ตนมี
อยู่อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

๔. รู้จกัประมาณ และ
ความพอด ี

รู้จักการใช้จ่ายต่อส่ิงทีห่า
มาได้อย่างมีคุณค่า 

การลงทุนตามกาํลังที่มี
อยู่ไม่เกินตัว ค่อยเป็น
ค่อยไปตามที่ตนมีกําลัง 

 

๕. รู้จกักาลเวลา ระยะเวลาในการทํา
ธุรกจิและการดาํเนิน
กิจการทีเ่หมาะสม 

ส่งมอบสินค้าใหต้รง
ตามที่กําหนด ปฏิบัติงาน
ให้ให้ตรงเวลา ทันเวลา 
พูดคําไหนคํานั้น  

 

๖. รู้จกัชุมชน กําหนดนัดหมายประชุม
ตามสมควรและประพฤติ
ปฏิบัติต่อชุมชน 

รู้ระเบียบวิธีปฏิบัติ และ
ประพฤตตินใหเ้หมาะสม
ต่อชุมชนและพัฒนา
ชุมชนนั้นๆ  

 

๗. รู้จกัการวางตัวต่อ
บุคคลที่ไป
ติดต่อส่ือสาร 

มีอัธยาศัยในการไปติดตอ่
สัมพันธ์ มีความสามารถ
ในการส่ือสารเจรจา  

รู้วิธกีารในการปฏิบัติต่อ
บุคคลแต่ละคน ว่าคนๆ
นั้นต้องทําอย่างไร มี
คุณธรรมในการผู้มิตร
ไมตรีกับบุคคลทุกระดับ 

 

 



๒๑๗ 
 

อธิบายขยายความ ข้อ ๒.๓ ในส่วนของการต้ังตนไว้ชอบ  ทางหลักพุทธศาสนามีหลัก สุจริต ๓ และ
สัมมาทิฏฐิ ที่เก่ียวข้องซึ่งผู้วิจัยศึกษาและค้นคว้ามาเพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

สุจริต ๓ และ
สัมมาทิฏฐิ 

ปรับเข้ากับการบริหาร อธิบายความ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ ์

๑. กายสุจริต มีกิริยาที่อ่อนโยนกิริยา
งดงาม คือภาษากาย ใน
การแสดงออกมาแล้ว
สัมผัสได้ถึงความมีเมตตา
กรุณา 

ท่วงท่า กริิยาที่
แสดงออกมีความสุจริต 
ในกายเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ตามความ
เหมาะสมที่เห็นควร ไม่
ประพฤติผิด 

 

๒. วจีสุจรติ การมีวาจาไพเราะเสนะ
หู พูดจาเป็นที่นา่เชื่อถือ
ได้ มีสัจจะ มีคําพูดที่ไม่
ทําร้ายจิตใจของผู้อื่น 

มีคําพูดที่มีหลักฐานที่ถกู
ที่ควร รู้กาลเทศะ วาจา
ที่นํามาซึ่งความสุข ความ
เจริญ พูดแต่คําพูดดีๆ 
ไพเราะ รื่นห ู

 

๓. มโนสุจริต การแสดงออกของคนเรา
นั้น ออกมาจากใจทัง้ส้ิน 
ดังน้ันใจจึงเป็นประธาน
ในการกระทําทัง้ปวง มี
ความอดทน อดกล้ันต่อ
ส่ิงยั่วยุ ที่จะนําพาไปสู่ส่ิง
ไม่ดี 

ต้องมีจติใจที่เขม้แข็ง ใจ
ต้องมีสติคุ้มครองไม่ยอม
ตามในส่ิงที่ไม่ถกูไม่ควร 
ใจต้องมีเมตตา ไม่แล่น
ไปตามอารมณท์ี่มา
กระทบ อดทนอดกล้ัน 
ไม่คิดละโมบโลภมาก  
 

 

สัมมาทิฏฐิ มีความคิดเห็นที่ถกูต้อง 
โดยการ คิดดี พดูดี จิตใจ
ดี ก็นําพาความสําเร็จ 

ก่อนการตัดสินใจอะไร 
ใคร่ครวญอย่างมีสติ รับรู้
ในส่ิงที่ควร มีความคิดดี 
ยับยั้งช่างใจตน ตลอด 
เวลาด้วยการใชป้ัญญา
ไตร่ตรอง 

 

 



๒๑๘ 
 

อธิบายขยายความ ข้อ ๒.๔ ในส่วนของความเป็นผู้ทําความดีไว้ก่อนน้ัน ทางหลักพุทธศาสนาของผู้มี
บุญบารมีมาแต่ชาติอดีตหรือชาติปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยทําการศึกษาและค้นคว้ามานั้นเพ่ือนํามาใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยใช้หลักธรรม คือ บารมี ๑๐ ทัศน์ ซึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

บารมี ๑๐ ทัศน์ ปรับเข้ากับการบริหาร อธิบายความ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ 

๑.ทาน  การสละทรพัยท์ี่หามาได้
เพื่อส่วนรวม 

การช่วยเหลือ ด้วยการ
ทํา CSR 

 

๒.ศีล รักษาไว้ซึ่งคุณงามความ
ดี 

การดําเนินธุรกจิด้วย
ความจริงใจ ไมห่ักหลังผู้
ร่วมค้า  

 

๓.เนกขัมมะ การปฏิบัติตนในทางที่ถกู
ที่ควร 

การดําเนินธุรกิจด้วยความ
จริงใจ ไม่หักหลังผู้ร่วมค้า 

 

๔.ปัญญา ใช้ปัญญาในทางทีถู่กที่
ควร ใหห้ลีกเล่ียงเหตทุี่
จะนําพาตนไปในทางที่
เส่ือม   

การดําเนินธุรกจิด้วย
ความจริงใจ ไมห่ักหลังผู้
ร่วมค้า 

 

๕.วิริยะ มีความอุตสาหะต่อความ
ยากลําบาก ไมย่่อท้อ 

สู้ทุกสถานการณ์ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค 

 

๖.ขันติ มีความอดทน ไม่ล้มเลิก
กลางคัน ไม่โต้ตอบต่อส่ิง
ยั่วยุที่ไมด่ ี

มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํา  

๗.สัจจะ เป็นคนไม่กลับกลอก โลเล เป็นคนเด็ดเดีย่วพูดคํา
ไหนคํานั้น 

 

๘.อธิษฐาน มีความมุ่งมั่นไมล้่มเลิก
กลางคัน ยึดแตค่วามดี
เป็นที่ตัง้ 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํา  

๙.เมตตา มีความปรารถนาที่ดีต้อผู้
ที่เกีย่วขอ้ง 

เกื้อกูลคนที่เกีย่วข้องด้วย
ความปรารถนาดี อย่าง
สม่ําเสมอ 

 

๑๐.อุเบกขา ไม่ยินดียินร้ายตอ่คําติชม 
รับมาเพื่อไว้แก้ไข 

ตั้งมั่นในความเป็นตัวตน 
ไม่ให้ร้ายผู้อื่น และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ตชิม เพื่อ
นํามาปรับปรงุให้ดีขึ้น 

 



๒๑๙ 
 

เรื่อง บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยหลักพุทธธรรม 
(Integration of Small and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine) 

๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ต้ังแต่ปี ๒๕๔๐เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงยํ้าถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เศรษฐกิจไทย
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้น ทางสายกลาง สําหรับการดําเนินชีวิต
ของคนไทยในทุกระดับช้ันตามหลักการแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาที่สมดุลเพ่ือตอบรับกับโลกาภิวัฒน์ ส่วน
เง่ือนไขทางคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมในตนเองพร้อมทั้งมีการดําเนินชีวิตที่มี
ความเพียรพยายาม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน ดังน้ันจึงเป็นที่มาว่า ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม มาผสมผสานกัน 
เพ่ือก่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและยังประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างพอเพียง ซึ่ง
ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
 การพัฒนาที่ย่ังยืน จึงเป็นแนวความคิดการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากความล้มเหลวในการ
พัฒนาประเทศท่ีไม่สามารถทําให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได้ จึงต้องแสวงหาทางออกที่นําไปสู่
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน อันจะ
นํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง 
 จากการที่กล่าวแล้วว่าต้องแสวงหาทางออกที่นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
ของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรมส่งผลให้มีความสุข 
ซึ่งในปัจจุบันน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มธุรกิจที่กําลังได้รับความนิยม และทําให้เกิด
สินค้าใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้เล็งเห็นว่าต้องสนับสนุน เพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม อันมี
รูปแบบวิธีการของผู้ประกอบการอันจะทําให้สามารถเข้าใจถึงการประกอบกิจการที่จะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จภาวะภายในของผู้ประกอบการด้วยจักร๔ ซ่ึงเป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวคือ จักร ๔ แปลว่า ล้อรถ ล้อรถย่อมหมุนนําผู้ขับขี่รถไปสู่จุดหมาย ธรรม
ที่ได้ช่ือว่าจักร เพราะเปรียบเสมือนล้อรถ นําบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความเจริญ  ซึ่งเป็นหลักธรรมนําชีวิต
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย ๔ ด้าน จักร๔ ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง จักร 
๔ ในทางพุทธศาสนามีความหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ พระธรรมปิฎก ดังนี้  ล้อ, 
ล้อรถ, ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมายมี ๔ อย่าง คือ  

           ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นท่ีดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม                                     



๒๒๐ 
 

           ๒.  สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ 
           ๓.  อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว้ชอบ , ต้ังจิตคิดมุ่งหมายนําตนไปถูกทาง  
           ๔.  ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว  มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดี
เตรียมพร้อมไว้แต่ต้น๑ 
           หลักการ จักร ๔ น้ี ในทางพุทธศาสนา จะเป็นการให้คําแนะนํา หรือสอนให้สําหรับบุคคลที่
พึงต้องการท่ีจะแสวงหาความพ้นทุกข์ หรือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แต่ในทางที่เป็นความจริง
แล้ว หลักการ จักร ๔ น้ี ย่อมสามารถนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้กับ บุคคลทุกแขนงอาชีพ ทุกแขนง
ความรู้ จะว่า เป็นหลักในการ ค้าขาย ก็ได้ จะว่าเป็นหลัก การแสวงหาที่ทํางาน ก็ได้ หรือจะว่า เป็น
หลักการแสวงหาอาชีพ ก็ว่าได้  อีกทั้ง หลักการจักร ๔ น้ี จะเปรียบไปคล้ายการหาทําเลที่อยู่อาศัย 
หรือทํามาหากิน ในระดับบุคคลทั่วไปก็ยังได้เพราะเป็นหลักการท่ีกว้างขวาง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
หรือนําไปใช้ได้โดยตรง กับทุกบุคคล เพราะ ไม่ว่าบุคคลน้ันๆ จะอยู่ในอาชีพ หรือบทบาท หน้าที่ใด 
ล้วนต้องใช้หลัก “จักร ๔” น้ีหรือยึดถือไว้เป็นบรรทัดฐาน นําไปเป็นแม่แบบในการปฏิบัติ ก็ย่อม
สามารถนําตน ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ต้ังแต่ ระดับปุถุชน ไปจนถึง ระดับ อริยะบุคคล  

 จักร๔ สามารถนํามาใช้ได้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือการเลือกหาทําเลท่ีต้ัง การ
ติดต่อประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การต้ังตนไว้ชอบ และการมีวิธีการในการประกอบธุรกิจจากผู้ที่เคยทํา
มาก่อน ซึ่งพุทธธรรมจักร๔น้ีถือว่าเหมาะกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันนํามาซึ่ง
การประสบผลสําเร็จของการทําธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจ 
เป็นธุรกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในจํานวนที่ตํ่ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และยังรองรับแรงงานจาก
ภาคเกษตรกรรม เมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูกรวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานที่เข้ามาใหม่ 
เป็นการป้องกันการอพยพแรงงานเข้ามาหางานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งช่วยการกระจุกตัว
ของโรงงาน กิจการธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

๒.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๓. เพ่ือบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม 

                                                             

             
๑พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส .อาร์.พริ้งต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐. 
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๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ
บริหารธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม” 

๓.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา เน่ืองจากการศึกษาบูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมด้วยหลักพุทธธรรม ขอบเขตเน้ือหาจึงจําแนกเป็นดังน้ี 

๑) การศึกษาวิเคราะห์ด้านการบริการธุรกิจเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าน้ัน ซึ่ง
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักการบริหาร และหลักการ
บริหารธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยทรัพยากร 5M ได้แก่ ด้านคน (Man) ด้าน
เครื่องจักรและวัตถุดิบ (Material) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านเงินทุน (Money) 
และคุณธรรม(Morality) 

๒) ขอบเขตด้านเนื้อหาด้านพุทธธรรมเก่ียวกับจักร๔ อันเป็นพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ีจักร๔ มีหลักธรรมมากมายภายใต้หัวข้อจักร ๔  หลักการ
ในเรื่องของจักร ๔ น้ี นับได้ว่า เป็นการให้คําแนะนํา หรือสอนหลักการหรือวิธีการในการดํารงชีวิต ใน
กับบุคคลทั้งหลายในทุกระดับช้ันได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะมีบทบาท ความรู้ อย่างไร 
ควรท่ีจะแสวงหาถิ่นที่จะทําให้บุคคลนั้นๆ มีความสุข ความเจริญ ในชีวิตต้ังแต่ระดับปุถุชน ไปจนถึง 
ระดับอริยะบุคคล  
 

๔.  วิธีดําเนนิการวิจัย 
การการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ เป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพแบบวิจัยเอกสาร  (Document Research) กับการวิจัยเ ชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 
(Qualitative Interview Research) โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลข้ันปฐมภูมิของพระพุทธศาสนา
(Primary Research)คือ พระไตรปิฎกฉบับหลวง มหามกุฏราชวิทยาลัย 

รูปแบบการนําเสนอจากการวิเคราะห์แบ่งการศึกษาที่เป็นเน้ือหาของหลักการทฤษฏีการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหลักพุทธธรรมจักร๔ กล่าวคือ ใช้กรอบการบริหารธุรกิจ 
5M ของการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สําหรับหลักพุทธธรรมใช้ตามหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่าด้วยเรื่องจักร ๔ ในการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีรูปแบบและแนวคิดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างไร 

 

๕. ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) 
          ทฤษฏีการบริหารจัดการ เมื่อการทํางานต่างๆคงเป็นไปแต่เพียงการใช้อํานาจ (Power) 
อย่างเต็มที่ โดยตัวของผู้นําของคนกลุ่มคนในสมัยน้ัน แต่หลังจากได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของ
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ประเทศในแถบยุโรป  สภาพแวดล้อมต่างๆมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป การรวมกลุ่มกันทํางานเริ่มมี
ปัญหายุ่งยากขึ้น จึงได้มีผู้คิดค้นและพยายามหาวิธีศึกษาวิชาการด้านการบริหารข้ึน ดังน้ี 

๑. ทฤษฎีการบริหารของHenry Fayol  เฮนรี ฟาโย เป็นนักวิศวกรและนักธุรกิจชาว
ฝรั่งเศสทํางานที่บริษัทเหมืองแร่  พบว่า การบริหารงานให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยทักษะความ
ชํานาญ ตลอดจนการมีกระบวนการในการบริหารที่ดี  เขาได้อาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนัก
บริหารมาเป็นเวลานาน และรวบรวมข้ึนเป็นหลักการ (Principles) ซึ่งถือว่าถูกต้องถึงขนาดถือได้ว่า
เป็นทฤษฎี (Theory) ของกระบวนการบริหาร (Processes Management)ว่าประกอบด้วยหน้าที่
ทางการบริหาร ( Management  Function) ๕ ประการ คือ 

 ๑) การวางแผน (Planning) 
 ๒) การจัดการองค์กร (Organizing) 
 ๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding) 
 ๔) การประสานงาน (Coordination) 
 ๕) การควบคุม (Controlling) 
ฟาโยล ( Fayol) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดศูนย์กลางปัญหาและความสําเร็จของ

กลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุง
หาทางออกสําหรับกลุ่มให้ดีขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ ในฐานะผู้บริหารจึงมีความหมายของผู้นํา
อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการจําแนกหน้าที่ในการบริหาร(Management  Function) ที่เหมาะสม
ที่สุดและเป็นที่นิยมกันมากที่สุดคือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริการต่างๆไว้ภายใต้หัวข้อ ดังน้ี คือ  

๑) การวางแผน (Planning) 
๒) การจัดการองค์กร (Organizing) 
๓) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing ) 
๔) การอํานวยการ (Controlling ) 
หลักการบริหารของฟาโยล (Fayol) ยังคงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันน้ี  เพราะไม่ว่า

งานบริหารองค์การด้านใดมาพิจารณาจะเห็นว่ามีการจัดการแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับ
หลักเกณฑ์ของฟาโยล (Fayol) กล่าวได้ว่าหลักการบริหารของฟาโยล (Fayol)มีความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายขององค์การส่วนหน่ึงเกิดจากความร่วมมือในการทํางาน โดยเฉพาะการ
ทํางานเป็นทีม (Team Work) การสร้างทีมงานที่ดีเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหาร ในอันที่จะสามารถ
พัฒนางานและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้๒ 

                                                             

                 
๒กรกนก ทิพรส, องค์การและการจัดการ, (มหาสารคาม: คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๓ ), หน้า ๕๐. 
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๒. ทฤษฎีการบริหาร POSDCORB  ของ Gullick และ Urwick จากแนวคิดที่จะหาวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการบริหารงาน ศาสตราจารย์ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Guic) ชาวอเมริกัน และศาสตราจารย์
ลินดัล เออร์วิค ( Lyndall Uewick ) ชาวอังกฤษ ได้สรุปการบริหารไว้ใน “Paper on the Science 
of Administration” ในค.ศ.๑๙๓๗ ว่า กระบวนการบริหารย่อมประกอบด้วยข้ันตอนที่สําคัญ๗ 
ประการ ที่เรียกว่า POSDCORB Model รายละเอียดดังน้ี๓ 

 ๑)  P = Planning การวางแผน  ซึ่งต้องคํานึงถึงนโยบาย(Policy) เพ่ือให้แผนงานที่วา
ขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดําเนินงาน แผนเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการใช้ความรู้ในทางวิชาการ
และวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 

 ๒) O = Organizing  การจัดส่วนแบ่งงานต้องพิจารราให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
เช่น  การจัดแบ่งงาน (Division of work  เป็นกรม  กอง แผนก โดยอาศัย ปริมาณงานเฉพาะอย่าง
(Specialization) ก็ได้  นอกจากน้ีอาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม(Control)หรือพิจารณาในแง่
หน่วยงาน เช่นหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา(Staff) และหน่วยงานสนับสนุน (Auxiliary) 
และอาจรวมถึงการปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีขึ้นด้วย 

 ๓) S = Staffing   การจัดการบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานท่ีแบ่งไว้ กล่าวคือ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้เหมาะสม (Competent men for competent job ) และรวมถึง
การที่จะเสริมสร้างและดํารง สัมพันภาพในการทํางานของคนงานและพนักงานด้วย 

 ๔) D = Directing การศึกษาวิธีการอํานวยการรวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นํา (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์(Human relation )  
และแรงจูงใจ(Motivation) เป็นต้น  การอํานวยการนี้ ยังรวมถึงการวินิจฉัยสั่งการ (Decision 
making ) ซึ่งต้องอาศัยวิทยาการสมัยใหม่และวิธีการใหม่ๆมาช่วยด้วย 

 ๕) C = Coordinating ความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและราบร่ืน ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาซึ่งขัดข้องในการทํางาน  เป็นเร่ืองที่ผู้บังคับบัญชา ต้องจัดระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการสื่อสาร(Communication) อีกด้วย 

                                                             

                 
๓สุรพล  สุยพรหมและคณะ ,ทฤษฏีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา :  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕), หน้า๔๘. 
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๖) R = Reporting การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์(Public 
relation) รวมถึงการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน หรือผู้ที่เก่ียวข้องด้วย ความสําคัญของ
รายงานน้ันจะต้องอยู่บนรากฐานของความจริง 

๗) B = Budgeting การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เก่ียวกับงบประมารและรายงานเงิน ตลอดจนใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงานเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมงาน 

โดยท่ัวไปในการถือว่ามีทรัพยากร(Administrative Resources) ที่เป็นปัจจัยสําคัญอยู่ ๔ 
ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material)และการจัดการ (Management) หรือ
เรียกว่า 4M’s ส่วนในการบริหารธุรกิจได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับปัจจัยของการบริหารเพ่ิมเติมออกไป
อีก คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และ
การบริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากร
ของ เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วน   อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเมื่อ
สภาพแวดล้อมซึ่งอาจจะมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร หรือแม้ตาศาสนา 
มีผลกระทบต่อองค์การ การจะใช้ศาสตร์อย่างเดียวคงไม่พอ  ผู้บริหารต้องใช้ศิลปะในการบริหาร
จัดการด้วย  ซึ่งอาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวของผู้นํา  บุคลิกลักษณะ ภาวะผู้นํา วิธีเจรจา และสร้าง
ความจูงใจ การผูกมิตร การแสวงหาแนวร่วม  อันมีส่วนสําคัญกลไกง่ายๆก็คือ ผู้บริหารจัดการต้องใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมๆกัน๔ 
๖. กรอบหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการบริหารตน เป็นการมองตามความจริงอันเป็น
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ สร้างความเปลี่ยนให้คนที่ไม่รู้เป็นคนมีความรู้  จนสามารถมองโลกทัศน์
ภายในจิตของคน หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา คือการเพียรพยายามขัดเกลาจิตตนด้วยการ
เพ่ิมปัญญา วิชชา อันเป็นตัวความรู้ให้สามารถบริหารตนได้มากพอสมควรที่จะเข้าไปมีส่วนในการ
บริหารคนอ่ืนจากคนหน่ึงไปถึงหลาย ๆ คน  จนถึงบริหารองค์กรต่าง ๆ  ถ้าเรามองในแง่ของความจริงแล้ว 
การบริหารทุกอย่างต้องเร่ิมที่การบริหารตนมาก่อนทั้งน้ัน  การบริหารองค์กรตลอดถึงประเทศชาติ การ
ทํางานประสานงาน  ร่วมแรงร่วมใจกันในการทําหน้าที่ป้องกัน บําบัด บํารุง รักษาองค์กรของคนท่ี
ศึกษาฝึกหรืออบรมตนมาดีแล้วน่ันเอง 

การบริหารองค์กรจึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากคนเป็นจํานวนมากท่ีฝึกปรือกันมาในด้านต่างๆจน
เกิดความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมเหมาะสมท่ีจะทํางานในฐานะนั้นๆ หมายความว่าใครมี

                                                             

               
๔เร่ืองเดียวกัน, หน้า๕๐. 
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ตําแหน่งหน้าที่อะไร อย่างไร ก็ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อภารกิจเหล่าน้ันๆจนเกิดผลสําเร็จของภารกิจ 
ซึ่งเกิดจากการท่ีแต่ละคนที่ฝึกมาดีแล้ว มาร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรม ร่วมผลประโยชน์กัน ฉะน้ัน
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นหน่วยธุรกิจที่ต้องนําหลักธรรมมาฝึกตนเองให้เป็น
ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพได้  หัวข้อธรรมที่เหมาะกับการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ จักร๔ ธรรมที่เป็นดุจล้อรถนําคนไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า ความสําเร็จ ๔ ประการ คือ 

๑. ปฎิรูปเทสวาสะ การเกิด การอยู่ การครองชีวิตในประเทศท้องถิ่นที่สามารถเป็นปัจจัย 
เสริมให้ประสบความเจริญ เป็นอันเดียวกันกับคติสมบัติ 

๒. สัปปุริสสูปัสสยะ คบหาสมาคมกับคนดีเป็นมิตร เป็นสหาย เป็นครูอาจารย์ รวมถึงบุคคล
ภายในตระกูล ครอบครัว เครือญาติเป็นต้น 

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ความเป็นผู้ต้ังตนไว้ชอบ ต้ังจิตมุ่งหมายนําตนไปถูกทางรู้จักวางตนให้
เหมาะสมกับฐานะ 

๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญที่กระทําไว้ในกาลก่อน คําว่ากาลก่อนน้ัน อาจจะเป็น
ชาติก่อนๆย้อนไปไกลๆชาติก่อน คือชาติก่อนจากชาติปัจจุบัน และรวมถึงปีก่อนๆ เดือนๆ วันก่อนๆ 
ในชาติปัจจุบันน้ีเอง  

จะเห็นได้ว่าจักร ๔ เป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมี
หัวข้อธรรมอีกมากมายที่จะช่วยทําให้การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความสําเร็จ  จาก
การศึกษาข้างต้นจึงได้รวบรวมสรุปหลักธรรมดังกล่าวโดยจําแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่  ๑. ด้านปฏิรูป
เทสวาสะ-อยู่ในถิ่นที่ดี ๒. ด้านสัปปุริสูปัสสยะ –คบสัตบุรุษ  ๓. ด้านอัตตสัมมาณิธิ-ต้ังตนไว้ชอบและ
ด้านปุพเพกตปุญญตา-ทําบุญไว้ในปางก่อน  รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 

  



๒๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจําแนก
ตามด้านในจักร ๔ 

 

 ด้านปฏิรูปเทสวาสะ 
อยู่ในถิ่นที่ด ี

ด้านสัปปุริสูปัสสยะ 
คบสัตบุรุษ 

ด้านอัตตสัมมาณิธ ิ
ตั้งตนไว้ชอบ 

ด้านปพุเพกตปุญญตา 
ทําบุญไว้ในปางก่อน   

บุญกิริยาวัตถุ  
๑๐ ประการ 

๑.ทานมัย  
๒. สีลมัย 
๓. ภาวนามัย 
๔. อปจายนมัย     
๕. เวยยาวัจจมยั 
๖.ปัตติทานมยั 
๗. ปัตตานุโมทนามัย 
๘. ธรรมสวนมยั 
๙. ธรรมเทสนามัย 
๑๐. ทิฏฐุชุกรรม 
 
สัปปายะ ๗ 
๑. อาวาสสัปปายะ   
๒. โคจรสัปปายะ   
๓. ภัสสสัปปายะ   
๔.ปุคคลสัปปายะ  
๕. โภชนสัปปายะ 
๖.อุตุสัปปายะ  
๗. อิริยาปถสัปปายะ 
สรุปเป็น ๔ประการ 
๑. อาวาสสบาย 
๒. อาหารสบาย 
๓. บุคคลสบาย 
๔. ธรรมสบาย 
 

 
 
 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
๑.ธัมมัญญุตา/รู้จักเหตุ 
๒.อัตถัญญุตา /รู้จักผล   
๓.อัตตัญญุตา/รู้จักตน  
๔.มัตตัญญุตา/รู้จักพอดี 
๕.กาลัญญุตา/ รู้จักกาล 
๖.ปริสัญญุตา /รู้จักบริษัท 
๗.ปุคคลัญญุตา/รู้จักบุคคล  

. 

สุจริต๓ 
๑. กายสุจริต 
๒. วจีสุจรติ 
๓. มโนสุจร ิ
สัมมาทิฏฐิ 

มงคล ๓๘ ประการ 
   การพัฒนาชวีิต
เพื่อให้เป็นคนดีของ
สังคม  มงคล ๑-๑๘ 
ดังนี ้
๑. การไม่คบคนพาล   
๒. การคบบัณฑิต   
๓. บูชาผู้ที่ควรบูชา   
๔. การอยู่ในถิ่นที่
สมควร 
๕. ทําบุญไวใ้นปางก่อน  
๖.ตั้งตนไว้ชอบ 
๗. ความเป็นพหูสูต 
๘. การศึกษาศิลปะ 

  ๙. วินัยที่ศึกษาดีแล้ว 
๑๐. วาจาสุภาษิต 
๑๑. การบํารุงบิดามารดา  
๑๒.การสงเคราะห์บุตร 
๑๓.สงเคราะหภ์รรยา 
๑๔.การงานไมค่ั่งค้าง   
๑๕.การบริจาคทาน   
๑๖.การประพฤติธรรม 
๑๗.การสงเคราะห์ญาติ  
๑๘.การงานที่ไม่มีโทษ 
การพัฒนาจิตเพื่อ
ความสิ้นกิเลส มงคล 
๑๙-๓๘ 

บารมี๑๐ทัศน์ 
๑. ทาน 
๒. ลบารมี 
๓. เนกขัมมะ 
๔. ปัญญา 
๕. วิริยะ 
๖. ขันต ิ
๗. สัจจะ 
๘. อธิษฐาน 
๙. เมตตา 
๑๐.อุเบกขา 

 



 

แผนภู

ได้แก

จาก
ย่อม ซึ่งจําแน

๑. ด้
๒. ด้

ประการ 
๓. ด้
๔. ด้

 

บุ

สุจริต๓
สัมมาท

มงคล ๓

ภูมิที ่๓.๖ แสดง

ก่ จักร ๔ คือ 
แผนภูมิแสดง
นกเป็น ๔ ด้าน
ด้านปฏิรูปเทส
ด้านสัปปุริสูปัส

ด้านอัตตสัมมา
ด้านปุพเพกตป

หลักสูตร
บัณฑ

คบสั

บุญกิริยาวัตถ๑ุ
สัปปายะ๗ 

๓ 
ทิฏฐิ 
๓๘ ประการ 

งหลักพุทธธรรม

 หลักธรรมนํา
งให้เห็นจักร๔
นและมีหลักธ
สวาสะ - อยู่ใน
สสยะ – คบส

าณิธิ – ต้ังตนไ
ปุญญตา-ทําบุ

นาง
รศาสนศาสต
ฑิตวิทยาลัย

ตับรุุษ

๑๐ 
 

 

 
มที่เหมาะสมกับ

 

าชีวิตไปสู่ควา
๔  เป็นหลัก
ธรรม ดังน้ี คือ
นถิ่นที่ดี มีหัวข
สัตบุรุษ มีหัว

ไว้ชอบ มีหัวข้
ญไว้ในปางก่อ

ผู้วิจั
งสาวศศิธร  
ตรดุษฎีบัณฑิ
ย มหาวิทยาล

จกั

อยู

ทําบญุไว้

บการบริหาร ธุ

ามเจริญรุ่งเรอื
ธรรมที่เหมาะ
  
ข้อธรรมบุญกิ ิ
วข้อธรรม คือ 

ข้อธรรม คือ สั
อน มีหัวข้อธร

ัย 
     วัชรสนิธ
ฑิต สาขาวิชา
ลัยมหามกฏุ

กร๔

ยูใ่นถ่ินท่ีดี

ว้ในปางก่อน

รกิจขนาดกลา

องดุจล้อนํารถ
ะสมกับธุรกิจข

ริยาวัตถุ๑๐ แ
 สุจริต๓ สัมม

สปัปุริสธรรม ๗
รรม คือ บารมี

 

ธ์ุ 
าพุทธศาสน์ศึ
ราชวิทยาลัย

ตัง้ต

น

งและขนาดย่อ

ถไปสู่ที่หมาย
ขนาดกลางแ

และ สัปปายะ
มาทิฏฐิ และม

๗ 
มี๑๐ทัศน์ 

ศึกษา 
ย 

ตนไว้ชอบ

สัปปุริสธ

บารมี๑๐

๒๒๗ 

ม 

ย  
และขนาด

ะ๗  
มงคล ๓๘ 

รรม ๗ 

๐ทัศน์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ ์

 
  



 

   

๒๒๙ 

 



 

   

๒๓๐ 



 

   

๒๓๑ 



 

   

๒๓๒ 



 

   

๒๓๓ 



 

   

๒๓๔ 



 

๒๓๕ 

 



๒๓๖ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 

ชื่อ -นามสกุล : นางสาวศศิธร วัชรสินธ์ุ 
วันเดือนปีเกิด : เกิด ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖ 
ภูมิลําเนา : ๑๕๖๔/๖๕ หมู่บ้านพิบูลย์ ซอย 10 

ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๔๕๑/๑๕๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 

การศึกษา   
 : ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.รามคําแหง 
 : ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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