


 
 

 
 
 

ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จ าปาสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จ าปาสุข) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



A STUDY ON QUALITIES OF A GOOD MAN (SAPPURISADHAMMA) TO 
DEVELOP HUMAN BEINGS’ BEHAVIOURS IN SOCIETY FOLLOWING 

THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PHRAKRUBIDIKABOONPENG SUTATHAMMO (JAMPASUK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS  
DEPARTMENT OF BUDDHSIM AND PHILOSOPHY 

GRADUATE SCHOOL 
MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 

B.E. 2560 (2017) 







 
ก 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

ชื่อนักศึกษา : พระครูใบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จ าปาสุข)  
สาขา : พุทธศาสนาและปรัชญา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา : พระพระมหาสากล สุภรเมธี ดร. 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร ดร. 
ปีการศึกษา : ๒๕๖๐ 
   

บทคัดย่อ 
 
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถร

วาท ๒) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๓) เพ่ือศึกษา
หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และต ารา
อ่ืนๆ ประกอบ 

ผลการวิจัยพบว่า  
สัปปุริสธรรม เป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท้ ซึ่งมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 

และถือเป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่สมบูรณ์ ๗ ประการ ได้แก่ 
การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักเวลา การรู้จักชุมชน และการรู้จัก
บุคคล 

พฤติกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออกซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการ          
ทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขับ ซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถ
จะสังเกตได้โดยตรงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นได้ง่าย คือ พฤติกรรมทางกายและวาจา เช่น การแสดง
ความเห็นแก่ตัว การท าจริตต่างๆ และการแสดงวาจาทุจริต เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระท าที่สุจริตและการแสดงวาจาที่สุจริตหรือกล่าว
อีกอย่างหนึ่งว่านิสัยชอบท ากรรมชั่วของคนเราจ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีนิสัย           
ชอบท า 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า
เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม แบ่งเป็น ๗ ประการ ได้แก่ 
การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักเวลา การรู้จักชุมชน และการรู้จัก
บุคคล จะสามารถควบคุมพฤติกรรมและพัฒนาทางร่างกาย และจิตใจของตนเองได้ ท าให้สังคมมนุษย์
อยู่อย่างสงบสุข ภายใต้กฎระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ของสังคม นอกจากนี้ยังพัฒนาตนเองไปสู่       
ความเป็นอริยบุคคล ๔ จ าพวก คือ โสดาบันบุคคล อนาคามีบุคคล สกทาคามีบุคคล และ             
พระอรหันต์ ได้ในท่ีสุดการพัฒนาชีวิตมนุษย์นั้นพุทธปรัชญาให้ความส าคัญทั้ง ๒ ปัจจัย คือ นามธรรม 
และกายภาพเพ่ือพัฒนาชีวิตให้ไปสู่ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตทั้งในระดับโลกียะและโลกุตระ             
พุทธปรัชญาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาทั้ง ๒ ด้านไปพร้อมๆ กันในขณะเดียวกันก็เน้นมาทาง          
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ด้านจิตใจ เพราะเชื่อว่าศักยภาพทางจิตใจเป็นตัวก าหนดกระบวนการของชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
คือ พระนิพาน 
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ABSTRACT 

The purposes of the thesis were: 1) to study qualities of a good man, 2) to 
study develop human beings’ behavior, and 3) to study qualities of a good man for 
developing of human beings in society following Theravada Buddhist Philosophy. It 
has been carried out with qualitative research methodology, of which its sources 
include The Tipitaka, relevant researches and other texts to supplement it. 

The results of the research were found that:  
Sappurisadharma refers to the virtue of a saint, a good person or a person 

who is completely human. And it is the moral virtue of the development of human 
behavior in seven complete societies, namely, the recognition of the result of 
knowing one's self. Knowing time getting to know the community and recognition. 

Behavior refers to everything a person does that can be observed directly, or 
in a mental process, i.e., thoughts, feelings, and motives, which are the experiences 
of the individual who can not be observed directly. Human behavior that is easily 
seen is physical and verbal behavior, such as selfishness. Making a difference. These 
bad behaviors need to be altered to act in good faith and verbal expression. In other 
words, the bad habits of our people need to be changed. To have a habit of doing. 

The 7th principle of the development of human behavior in Theravada 
Buddhism. It is a practice for physical control and speech to be placed in goodness, 
divided into seven categories, namely, knowing the result, knowing the results, 
knowing oneself, knowing the approximation. Knowing time getting to know the 
community and recognition It can control behavior and develop physically. Their 
own minds. Human society is peaceful. Under disciplinary rules And social norms 
Finally, the development of human life, the philosophy of Buddhism, attaches 

Thesis Title : A Study on Qualities of a Good Man (Sappurisadhamma) to 
Develop Human Beings Behaviours in Society Following 
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importance to the two factors, namely, the abstraction and the physical, in order to 
develop the life to the goal (Nirvana). 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตาม

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก็เพราะได้รับความเมตตาจาก พระมหาสากล สุภรเมธี
, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และพระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ท่านได้เมตตา
ตรวจข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา คณาจารย์ประจ าสาขา  
วิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่เมตตาแนะน าให้ความรู้ ให้ก าลังใจ ตลอดจนตรวจแก้ไข 
รูปแบบวิทยานิพนธ์จนเสร็จลงด้วยดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่าน 
และขอขอบพระคุณเพ่ือนพระนักศึกษา และนักศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ด้วย 

คุณประโยชน์พร้อมด้วยคุณงามความดีแห่งวิทยานิพนธ์นี้  ขอนอบน้อมไว้เพ่ือบูชาคุณ     
พระรัตนตรัยอันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคุณของบิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์     
ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งมวล ญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจเสมอมา
และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยในครั้งนี้ 
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สารบัญ 
 

         หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ค 
กิตติกรรมประกาศ   จ 
สารบัญ   ฉ    
สารบัญค าย่อ                                   ซ 
บทที่ ๑ บทน า            ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย                  ๓ 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย         ๓ 
๑.๔ วิธีด าเนินการวิจัย          ๓ 
๑.๕ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        ๔ 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย       ๗ 
๑.๗ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย        ๗ 

บทที่ ๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท     ๙ 
   ๒.๑ แนวคิดเรื่องหลักสัปปุริสธรรม ๗        ๙ 
   ๒.๒ ความหมายของสัปปุริสธรรม ๗ ประการ      ๑๑ 
   ๒.๓ องค์ประกอบของสัปปุริสธรรม ๗       ๑๓ 
      ๒.๔ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ        ๑๙ 
บทที่ ๓ พฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท    ๒๖ 
   ๓.๑ ความมายของพฤติกรรม        ๒๖ 
   ๓.๒ องค์ประกอบของมนุษย์        ๒๗ 
   ๓.๓ ธรรมชาติของมนุษย์         ๓๑ 
   ๓.๔ พฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท    ๔๑
   ๓.๕ บ่อเกิดของพฤติกรรม                 ๔๒ 
   ๓.๖ ประเภทของพฤติกรรม        ๔๕ 
   ๓.๗ ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์       ๔๘ 
   ๓.๘ ระดับของพฤติกรรม         ๔๙ 
   ๓.๙ เป้าหมายของการแสดงพฤติกรรม       ๕๑ 
   ๓.๑๐ เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมในทางจริยธรรม      ๕๔ 
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สารบัญ (ตอ่) 
         หน้า 

บทที่ ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลัก 
พุทธปรัชญาเถรวาท            ๕๘ 

 ๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗     ๕๘ 
 ๔.๒ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง       ๕๙ 

๔.๓ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ        ๖๐ 
๔.๔ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครอง       ๖๑ 
๔.๕ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคม        ๖๒ 
๔.๖ ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท   ๖๓ 
๔.๗ มนุษย์ที่พัฒนาตนแล้วหรืออริยบุคคลในพระพุทธศาสนา     ๖๔ 
๔.๘ คุณสมบัติของอริยบุคคล         ๖๕ 
๔.๙ สรุป           ๖๙ 

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ      ๗๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย         ๗๒ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ         ๗๖ 
บรรณานุกรม           ๗๗ 
ประวัติผู้วิจัย           ๘๐ 
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สารบัญค าย่อ 
 

อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ดังต่อไปนี้ 
 
 พระสุตตันตปิฎก 

  ค าย่อ   ค าเต็ม 
ที.สี.  = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
ที.ปา.   = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ม.ม.   = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
ม.อุ.   = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
สํ.ส.   = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
สํ.นิ.   = สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 
องฺ.เอก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 
องฺ.ติก.   = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
องฺ.จตุกก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต   
องฺ.สตฺตก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
องฺ.อฏฺฐก. = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต 
องฺ.ทสก.  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
ขุ.ม.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
ขุ.ธ.   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

  ขุ.สุตฺต.  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
 
  ฎีกาพระวินัยปิฎก 

  ค าย่อ   ค าเต็ม  
           องฺ.ฎีกา.  = องฺคุตฺตรนิกาย สารตฺถปกาสินี สํยุตฺตฎีกา 
 
การอ้างอิง 

 ชื่อย่อพระไตรปิฎกมี ๓ ตอน คือ พระไตรปิฎกในวิทยานิพนธ์นี้ใช้การอ้างอิงแบบ ๓ ตอน 
เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ม.ม. เล่ม ๑๓ ข้อ ๕๗ หน้า ๕๕ หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณา
สก เล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๗ หน้าที่ ๕๕ เป็นต้น 
 
 



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์โลกที่ผ่านการพัฒนาการจนถึงขั้นที่อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ เพราะมี
ร่างกายที่มีอวัยวะที่เหมาะแก่การด าเนินชีวิต เช่น มีนิ้วมือที่เหมาะแก่การหยิบจับสิ่งของ มีแขนขาที่
เหมาะแก่การ ยืน เดิน นั่ง นอน แต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่ง ถึงแม้จะผ่านการพัฒนา
ด้านร่างกายมาแล้วก็ตาม๑ แต่ก็ยังคงเป็นสัตว์เพราะยังข้องติดอยู่ในโลกและมนุษย์ก็ไม่ได้อยู่เพียงผู้
เดียวในโลกจึงต้องมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้ หรือตอบสนองความต้องการของตัวเอง การ
สื่อสารโดยการแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรือค าพูด เรียกว่า พฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมนั้นจะมี
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้นั้นจิตใจต้องได้รับการพัฒนาก่อน เมื่อจิตใจพัฒนาแล้ว พฤติกรรมก็
จะสร้างสรรค์ไปในทางที่ดีสามารถท าประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างยิ่งใหญ่ อย่างเช่น 
เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเป็นมนุษย์ แต่สมารถพัฒนาพระองค์เองจนชาวโลกขนานพระนามพระองค์ว่า 
พระสัมมาสัมพุทโธ แปลว่า ผู้รู้โดยพระองค์เอง พระองค์สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชาวโลกเป็น
อเนกอนันต์ได้ ปัญหาของมนุษย์ไม่ได้มีแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ที่ไม่พัฒนาจิตใจ เมื่อไม่พัฒนาจิตใจ พฤติกรรม
การแสงออกทางกายวาจา จึงแตกกันไปตามอ านาจของกิเลส๒  

พฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นได้ง่ายก็คือพฤติกรรมทางกายและวาจาที่ไม่ดี  เช่น การแสดง
ความเห็นแก่ตัว กระท าทุจริตต่างๆ และการแสดงวาจาทุจริต เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ 
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เป็นการกระท าที่สุจริต และการแสดงวาจาที่สุจริตหรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่านิสัยชอบท ากรรมชั่วของคนเราจ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้มีนิสัย
ชอบท าแต่กรรมดีเท่านั้น และอะไรคือสาเหตุปัจจัยที่ท าให้คนเรามีนิสัยชอบท าแต่กรรมชั่ว เหตุปัจจัย
ส าคัญทีท่ าให้คนเราชอบท ากรรมชั่วก็คือความคิดผิดๆ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความเห็นผิดอีกต่อหนึ่ง 
ความเห็นผิดนี้มีศัพท์ทางธรรมว่า มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดนี้เกิดจากจิตใจ ที่ตกอยู่ใต้อ านาจของกิเลส 
๓ ตระกูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ บุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมจะก่อแต่ความชั่ว
เป็นนิสัยสันดาน พฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะน าความทุกข์ความเดือดร้อน มาสู่ตัวบุคคลผู้ก่อกรรมชั่ว
เองและสังคมโดยรวมในโลกนี้แล้ว บุคคลผู้นั้นยังต้องไปรับโทษทัณฑ์อย่างสุดแสนสาหัสอีกนานแสน
นานในโลกหน้าอีก ด้วยการก่อกรรมชั่วและสังคมโดยรวมในโลกนี้แล้ว บุคคลผู้นั้นยังต้องไปรับโทษ
ทัณฑ์อย่างสุดแสนสาหัส อีกนานแสนนานในโลกหน้าอีกด้วย  

                                                        
๑ขบวน พลตรี, มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐),        

หน้า ๔๗. 
๒พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพ-          

มหานคร : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๔-๑๖๕. 



๒ 

 

 

การแสดงออกทางกายวาจาของมนุษย์ เรียกว่า พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นผลมาจากการ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ การกระท าของมนุษย์อาจสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
ได้แก่ การกระท าทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น เรียกว่า “กายกรรม” การกระท าทาง
วาจา ได้แก่ การพูด สนทนา การทักทาย และการสั่งสอน เป็นต้น เรียกว่า “วจีกรรม” ส่วนการ
กระท าที่ซับซ้อนมากขึ้น ยากต่อความเข้าใจต้องติดตามสังเกต วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าเป็น
การกระท าทางใจ เช่น การคิด การจ า การลืม การเรียนรู้ แรงจูงใจ เจตคติความเมตตาหรือความรัก 
เป็นต้น เรียกว่า “มโนกรรม”๓  พฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง ๓ ลักษณะมิได้อยู่แยกจากกัน แต่ท างาน
ผสมผสานเป็นจริตหรือจริยาตามลักษณะความประพฤติที่ท าอยู่ประจ าอยู่ในสันดานพ้ืนเพจิตใจ หรือ
ลักษณะอุปนิสัย ๖ ประเภท คือ ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตกจริต๔ 
ในทางจิตวิทยาตะวันตกทั่วๆ ไปเรียกลักษณะทั่วๆ ไปของบุคคลว่าบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งรวม
หมายถึงคุณสมบัติภายใน และพฤติกรรมเฉพาะบุคคลโดยรวมในพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า พฤติกรรม
มนุษย์มคีวามเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เพราะกายกับจิตต่างก็อาศัยซึ่งกันและกัน กายเป็นที่อาศัยของ
จิต และจิตเป็นผู้ควบคุมภายในส าหรับการรับรู้และการเรียนรู้โดยผ่านกายกระท างานของจิต ส่งผล
กระทบต่อสภาพทางกาย ดังนั้น มนุษย์จะท าดีหรือชั่วขึ้นอยู่อย่างเป็นสุขหรืออยู่อย่างเป็นทุกข์ ขึ้นอยู่
กับสภาพทางจิต เพราะภาวะจิตใจที่ดีหรือไม่ดีนั้นจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมดีหรือไม่ดีตาม 
ดังพุทธพจน์ในคาถาคัมภีร์ธรรมบทว่า...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุดส าเร็จแล้วแต่
ใจ ถ้าบุคคลมีใจอันโทษ ประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามท าอยู่ก็ตามทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะ
ทุจริต ๓ อย่างนั้น เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้น “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็น
หัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุดส าเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส ย่อมท าให้เกิดความสุขได้”๕ 
พฤติกรรมของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ตามหลักพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาไว้ว่า 
ความประพฤติสุจริตแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ เป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม 
โดยเฉพาะศีลถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นในขบวนการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าศีลเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม และช่วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถท าให้มนุษย์มี
พฤติกรรมเกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่ก าหนดไว้ดีแล้วฉะนั้น ศีล จึงเป็นอุปกรณ์
ส าคัญในการฝึกฝนเบื้องต้น เมื่อฝึกฝนดีแล้วย่อมท าให้เกิดความเคยชินท าให้สมรรถภาพของจิต สมาธิ 
เป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจ หรือระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ด้าน
คุณธรรม มีเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็ง ความอดทน ความเพียรพยาม ความ
รับผิดชอบ และด้านจิตใจท าให้เกิดความสุข เช่น ความผ่องใส เบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญแห่งความเป็นมนุษย์ และพฤติกรรมของความเป็น
มนุษย์ที่สามารถจะพัฒนาได้ประกอบสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมชาวพุทธ ทั้งหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาก็มีมากเพียงพอต่อการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ได้  จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

                                                        
๓เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิร์ดเวฟ เอ็ด

ยุเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๕. 
๔ขุ.ม. ๒๙/๑๕๖/๔๓๐. 
๕ขุ.ธ. ๒๕/๒/๒๔.  



๓ 

 

 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่น าไปสู่
การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเป็นระบบ และให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักวิชาการสืบไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักสัปปุรสิธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

          ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
           ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษา “หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ไว้ดังนี้  

โดยได้อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอรรถกถา
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย อันเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) อีกทั้งเนื้อหาบางส่วนที่เป็น
รายละเอียด ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากหนังสือ และงานวิจัยของนักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่
พัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามพุทธปรัชญาเถรวาท อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ  (Secondary 
Sources) 

 
๑.๔ วิธีการด าเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทาง
เอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขั้นส ารวจข้อมูล  
๑) ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของ

มนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท   
๒) ส ารวจเอกสารเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาหลักสัปปุ

ริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท   
๑.๔.๒ ขั้นรวบรวมข้อมูล  

๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

๒) รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
ปกรณ ์วิเสสต่างๆ และจัดล าดับ ความเกี่ยวข้อง ความส าคัญในเรื่องเหตุผล และที่มาเพ่ือแยกประเภท 

๓) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท   

๑.๔.๓ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) น าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท  การศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนา

พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท การศึกษาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 



๔ 

 

 

๒) ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

๑.๔.๔ ขั้นน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  
 

๑.๕ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๕.๑ เอกสารทั่วไป 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literatures Review) ท าให้ผู้วิจัยทราบว่ามีเอกสาร
งานวิชาการและผลงานวิจัยหลายฉบับด้วยกันที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่อง “หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ดังต่อไปนี้  
 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ตรัสไว้ในนิพนธ์หนังสือธรรมะประดับใจว่า 
ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดีที่ประเสริฐ ดังนั้น มนุษย์จึงควรใช้สติปัญญารักษาความสมบูรณ์
ด้วยคุณธรรมนี้ของมนุษย์ไว้ เพ่ือให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง มนุษย์ต้องไม่ท าลายคุณค่า
แห่งความเป็นมนุษย์ ด้วยการไม่กตัญญูหรือด้วยอกตัญญูไม่ตอบแทนพระคุณที่ท่านท าแล้ว อันความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จริงนั้นไม่เพียงแต่จะกตัญญูกตเวทีต่อผู้ท าคุณแก่ตนโดยตรงเท่านั้น แม้ผู้ท าคุณ
ทางอ้อม เช่น เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมนุษย์ที่มีคุณค่าของมนุษย์สมบูรณ์จริงก็ยังกตัญญูต่อบุคคล
นั้น เพราะมีปัญญารู้ได้ว่า ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ คือ ผู้มีคุณต่อส่วนรวม จึงเป็นผู้มีคุณแก่ตนด้วย
ควรได้รับความกตัญญูกตเวทีของตนด้วยปัญญาที่สมบูรณ์ของมนุษย์ จะท าให้สามารถเห็นความจริง
ได้ เช่นนี้ คุณธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นคุณธรรมส่วนใหญ่ เป็นหลักส าคัญของมนุษย์ยังมีคุณธรรม
ของมนุษย์หรือคุณสมบัติที่ท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลีกย่อยออกไปอีกเป็นอันมาก เมื่อได้สิ่ง
ที่ได้ด้วยยาก คือได้ความเป็นมนุษย์แล้ว มนุษย์ทุกคนผู้รู้เดียงสาแล้วก็พึงสนใจที่จะรักษาความเป็น
มนุษย์ของตนให้ดีที่สุด ให้ถือความเป็นมนุษย์ของตนเหมือนเพชรหาค่ามิได้จักทุ่มเทจิตใจระวังรักษา
ความเป็นมนุษย์ของตนให้เพียงนั้น มนุษย์ที่ขาดคุณสมบัติของมนุษย์ก็เหมือนเพชรงามที่แตกร้าวเป็น
เพชรที่แตกร้าว ย่อมไม่เหลือราคาของเพชรย่อมเป็นเหมือนเศษกระเบื้อง และหาราคาไม่ได้ ฉันใด 
เป็นมนุษย์ที่ไม่รักษาคุณค่าไว้ ปล่อยให้เสื่อมสลายบกพร่อง ก็ย่อมเป็นคนหาราคาไม่ได้ ฉันนั้น พึง
ค านึงถึงความจริงนี้ ด้วยจักเกิดก าลังใจปฏิบัติรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เต็มสติปัญญา
ความสามารถ๖  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ เรื่องเหนือสามัญวิสัย
อิทธิปาฏิหาริย์เทวดาว่า เมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแล้วทั้งมนุษย์ และเทวดาต่าง
ก็มิได้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันเป็นระดับเดียวกัน แต่มนุษย์มีวิสัยแห่งการสร้างเสริมปรับปรุงมากกว่า 
ข้อแตกต่างส าคัญจึงอยู่ที่โอกาส กล่าวคือ มนุษย์มีโอกาสมากกว่าในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและ
ความสามารถของตน ถ้ามองในแง่แข่งขัน (ทางธรรมไม่สนับสนุนให้มอง) ก็ว่าตามปกติธรรมดาถ้าอยู่

                                                        
๖สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๘. 
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กันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกว่า ดีกว่า เก่งกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวเมื่อไร ก็จะขึ้นไปเทียมเท่า 
หรือแม้แต่สูงกว่า ดีกว่า เก่งกว่าเทวดา๗  
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่าวถึง สัปปุริสธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คือ เป็น
คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี เป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นคนที่
สามารถให้การแนะน าในการด าเนินชีวิตที่ถูกด้วยต้องความปรารถนาดีมี  ๗ ประการได้แก่รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล๘ 
 ชุดา จิตพิทักษ์ กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคล ไม่เฉพาะแสดงปรากฏ
ออกมาภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล สังเกตเห็นไม่ได้โดยตรง เช่น คุณค่า 
ที่เขายึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่างๆ ทัศนคติหรือเจตคติที่เขามีต่อสิ่งต่างๆ ความคิดเห็น ความ
เชื่อ รสนิยม และสภาพจิตใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลที่ก าหนดพฤติกรรม๙ 
 เรียม ศรีทอง ได้กล่าวไว้ในหนังสือ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนว่า พฤติกรรม 
(Behavior) เป็นผลมาจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆการกระทาของ
มนุษย์อาจสังเกตเห็นได้ชัดเจน ได้แก่การกระทาทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น เรียกว่า 
“กายกรรม”การกระทาทางวาจา ได้แก่การพูด สนทนาการทักทายและการสั่งสอน เป็นต้น เรียกว่า 
“วจีกรรม” ส่วนการกระทาที่ซับซ้อนมากขึ้น ยากต่อความเข้าใจต้องติดตามสังเกตวิเคราะห์ ตีความ 
และประเมินค่าเป็นการกระทาทางใจ เช่น การคิด การจา การลืม การเรียนรู้ แรงจูงใจ เจตคติ ความ
เมตตาหรือความรัก เป็นต้นเรียกว่า “มโนกรรม” พฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง ๓ ลักษณะ มิได้อยู่แยกจาก
กัน แต่ทางานผสมผสานเป็นจริตหรือจริยาตามลักษณะความประพฤติประจาอยู่ในสันดาน พ้ืนเพจิต 
หรือลักษณะอุปนิสัย ๖ ประเภท คือ ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต สัทธาจริต พุทธิจริต วิตกจริต๑๐ 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ  ได้กล่าวไว้ในหนังสือ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนว่า การพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษย์นั้น คือ การพัฒนาตัวบุคคลทั้งทางร่างกาย และจิตใจผู้ที่พัฒนาตนแล้ว ย่อม
ได้รับความเคารพนับถือ ยกย่อง เชิดชู ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ตอนหนึ่งที่ว่า “ทนฺโต 
เสฏฺโ มนุสฺเสสุ” หมายความว่า การได้ฝึกตนให้ดี ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุด บุคคลที่พัฒนาตนเองได้ดี ก็
คือ บุคคลที่สามารถอยู่เหนืออ านาจของความเคยชินบุคคลประเภทนี้จะปรับตัวพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 
ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษ การพัฒนาตนจะช่วยให้บุคคลสารวมกายและใจมากขึ้น รู้จักและ
ควบคุมตนเองในการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้จักข่มใจ มีความอดทน อดกลั้น เพ่ือรักษาความดี 
ความงามของตน จนได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร คือเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปได้อย่างดี การพัฒนา คือ 
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๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๗๐. 
๙ชุดา จิตพิทักษ์, พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สารมวลชน, ๒๕๓๕),    

หน้า ๒๕. 
๑๐เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ด

ยุเคชั่น, ๒๕๔๒), หน้า ๕.   



๖ 

 

 

การสร้างความเป็นคนใหม่ในตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกาลังใจ                
มีจุดมุ่งหมายของชีวิตและเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป การพัฒนาตนในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
จ าเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ของบุคคลโดยทั่วไป๑๑ 
 ๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต กล่าวไว้ในผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ ซิกมันด์ ฟรอยด์” 
สรุปไดว้่า พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์เราแสดงออกมาทั้งที่เป็นพฤติกรรมในทางบวก ทั้งในทางลบ ย่อม
เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ และถือว่าเป็นธรรมชาติของการแสดงออกมาทาง
กาย ทางวาจาโดยมีจิตเป็นผู้คอยกากับให้พฤติกรมเหล่านั้น เป็นไปในทางที่จิตปรารถนา เมื่อมนุษย์มี
องค์ประกอบ คือ ร่างกายและจิตใจ ย่อมมีการกระท า การแสดงออก การเคลื่อนไหว                
การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ และอาการเหล่านั้นถือว่าเป็นธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์  ในส่วนที่
เกี่ยวกับวิถีปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้เข้าถึงเปูาหมายแต่ละระดับนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่ง
สอนไว้ครบถ้วนทุกระดับ เช่น บางแห่งตรัสหลักการที่เป็นไปเพ่ือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ประการ คือ 
ความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาจัดดาเนินกิจการ เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สิน 
และผลแห่งกิจการงานให้รอดพ้นอันตรายไม่เสื่อมเสีย เรียกว่า อารักขสัมปทา รู้จักเสวนาคบหาคนดีที่
เกื้อกูลแก่การงาน ความดีงามและความก้าวหน้า ของชีวิต เรียกว่า กัลยาณมิตตตา รู้จักเลี้ยงชีวิตแต่
พอดีให้มีความสุขได้ โดยไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุุมเฟือย สามารถประหยัดทรัพย์ไว้ให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ เรียกว่า   
สมชีวิตา๑๒  
 พระชัชวาลย์ ศรีสุข ได้แสดงผลงานการวิจัยเรื่อง “ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ : ศึกษา
เปรียบเทียบหลักค าสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ ” ไว้ว่า 
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นผลมาจากแรงผลักดันของตัณหาเป็นหลักใหญ่แม้ว่าตัณหาจะมิใช่ตัว
เหตุโดยตรงของพฤติกรรมแต่เป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในฐานะเป็นเงื่อนไขของการกระทาโดย
ใช้ปัญญา (โยนิโสมนสิการ)เป็นตัวแก้ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมที่มีปัญญาเป็นตัวนาทาให้
การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นไปด้วยดีต้องอาศัยความเคยชิน (อุปนิสัย) เพราะถ้ามีพฤติกรรมเคยชิน
อย่างไรคนก็จะดาเนินชีวิตไปด้วยพฤติกรรมอย่างนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาใช้การพัฒนา
จิตใจไปทีละขั้นจนกว่าจะสิ้นกิเลสด้วยการพัฒนาตนไปตามหลักของ ศีล สมาธิ ปัญญา และอริยมรรค

                                                        
๑๑สงวน สุทธิเลิศอรุณ,  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษร

พานิชย์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐.   
๑๒พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต (สุขด า), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง พฤติกรรม

ของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ ซิกมันด์ ฟรอยด์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, ๑๓๙ หน้า. 



๗ 

 

 

มีองค์ ๘ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมจนกว่าจิตจะพัฒนาเข้าถึงภาวะที่
สมบูรณ์สูงสุด คือ นิพพาน คือเปูาหมาย๑๓ 

พระถนัด วฑฺฒโน ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้น าตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗” พบว่า คุณสมบัติที่ดีของผู้น าที่ดีนั้น ย่อมประกอบไปด้วยหลักการ ๓ ประการ ได้แก่ 
หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคนและการ
พัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ทั้งสองด้าน คือ คุณภาพด้านจิตใจและคุณภาพด้าน
ความสามารถ คุณสมบัติของผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือการประยุกต์ใช้นั้น ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้
ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และน าผลการสังเคราะห์
คุณสมบัติของผู้น ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยในปัจจุบัน เพ่ือน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบ
สุขและยั่งยืนตลอดไป๑๔ 
  
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

๑.๖.๑ ท าให้ทราบถึงหลักสัปปุรสิธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
๑.๖.๒ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  

           ๑.๖.๓ ท าให้ทราบถึงหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลัก
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
๑.๗ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
  การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ หมายถึง การท าให้มนุษย์มีการแสดงออกทางกาย วาจา 
ใจที่ด ีและท าให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต กระท าให้เกิดขึ้นคือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่าเดิม  

สัปปุริสธรรม ๗  หมายถึง หลักธรรมที่ใช้พัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ  

การรู้จักเหตุ หมายถึง การรู้จักเหตุ คือ การรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้า
ไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการต่างๆ  รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผลเช่นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรมีอะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไร
อย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ 

                                                        
๑๓พระชัชวาลย์ ศรีสุข, “ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบหลักค าสอน

เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑, ๑๓๔ หน้า. 

๑๔พระถนัด วฑฺฒโน, “การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๒, ๑๒๓ หน้า. 



๘ 

 

 

การรู้จักผล หมายถึง การรู้จักผล คือ การจักจุดมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ ด าเนินชีวิตอย่างนั้นเพ่ือประสงค์
ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงานอะไร 

การรู้จักตน หมายถึง การจักตนเอง คือ การรู้จักตนเองโดยฐานะก าลังความรู้ความถนัด
ความสามารถและคุณธรรมว่ามีเท่าไรอย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและด าเนินการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

การรู้จักประมาณ หมายถึง การรู้จักประมาณ คือ รู้ประมาณรู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณใน
การบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ  ท าทุกอย่าง
ด้วยความเข้าใจชอบใจหรือเอาแต่ใจของตนแต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด้วยปัญญา 

การรู้จักเวลา หมายถึง การรู้จักเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ใน
การประกอบกิจท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท า
อะไรและท าให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาให้เหมาะเวลาให้ถูกเวลาตลอดจนรู้จัก
ประมาณเวลาและวางแผนการใช้เวลา 

การรู้จักชุมชน หมายถึง การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่นรู้จักชุมนุมรู้จักการอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในที่ชุมนุมชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยา
อย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความต้องการอย่างนี้ควร
เกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควรบ าเพ็ญประโยชน์ 

การรู้จักบุคคล หมายถึง การรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดย
อัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆ 
ด้วยดีไม่มีคติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะต าหนิหรือจะแนะน าสั่งสอนอย่างไร 



 
บทท่ี ๒ 

หลักสัปปรุิสธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

๒.๑ แนวคิดเร่ืองหลักสัปปุริสธรรม ๗  
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษคนดีหรือธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษเป็นธรรมที่

เหมาะสมต่อการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ที่จะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุผล รู้จักตัวเองและผู้อ่ืน
รู้จักกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักนิสัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ที่มาของสัปปุริสธรรม ๗ ประการ 
 สังคีติสูตร แปลว่า พระสูตรที่ว่าด้วยการสังคายนา ชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรท่าน
พระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุจ านวน ๕๐๐ รูป ณ ท้องพระโรงหลังใหม่ชื่อว่า อุพภตกะ ของพวกเจ้า
มัลละ เขตกรุงปาวา แคว้นมัลละ โดยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ด้วย๑ สาเหตุที่ท่านพระสารี
บุตรแสดงพระสูตรนี้มีว่า ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย นิครนถ์นาฏบุตรหรือศาสดามหาวีระของศาสนาเชนได้
ดับขันธ์ ณ กรุงปาวานี้ หลังจากศาสดาดับขันธ์  สาวกของท่านก็แตกความสามัคคีกันเป็น ๒ ฝ่าย 
ท่านพระสารีบุตรจึงยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปรารภว่า เป็นเพราะพระศาสนาสอนไว้ไม่ดี จึงท าให้สาวก
ตีความค าสอนแตกต่างกัน ส่วนพระธรรมวินัยของพระศาสนานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้ว 
และเสนอให้เพ่ือพรหมจารีของท่านร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยนี้  เพ่ือให้ด ารงอยู่ได้นาน ไม่ควร
ทะเลาะวิวาทในเรื่องพระธรรมวินัย 
 รูปแบบของสังคีติสูตร เป็นการประมวลหมวดธรรม มีการบรรยายแบบถามเองตอบเอง
ประกอบกับใจความส าคัญของพระสูตร ในช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จจาริกไปในแคว้นมัลละ
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป และทรงแวะพัก ณ สวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรทรง
ได้รับนิมนต์จากพวกเจ้ามัลละแห่งกรุงปาวาให้เสด็จไปประทับ เพ่ือเป็นสิริมงคล ณ ท้องพระโรง
อุพภตกะ ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จใหม่ๆ ยังมิได้ใช้สอย ณ ที่นั้น พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ผู้มาเฝ้าจนค่อน
คืน ครั้นทรงแสดงธรรมจบลง และทรงอนุญาต ให้พวกเจ้ามัลละและชาวกรุงปาวากลับบ้านได้จากนั้น 
ทรงมอบหมายให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแทนพระองค์ แล้วทรงส าเร็จสีหไสยาส 
ณ ทีป่ระทับนั้นเอง 
 ท่านพระสารีบุตรกล่าวปรารภการแตกสามัคคีของพวกนิครนถ์ หลังจากนิครนถ์นาฏบุตร         
ผู้เป็นศาสดา ดับขันธ์ไม่นาน ณ กรุงปาวานั้นเอง ว่าเป็นเพราะศาสดานั้นสอนธรรมไว้ไม่ดี ส่วนพระ
ธรรมวินัยนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดี จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลาย จะพร้อมกันท า
สังคายนาพระธรรมวินัย เพ่ือให้ด ารงมั่นคงยืนนาน เพ่ือประโยชน์สุขของคนทั้งหลายสืบไป จากนั้น
ท่านได้เสนอวิธีการสังคายนาโดยประมวลหลักธรรมทั้งหลายที่มีจ านวนหัวข้อเท่ากัน รวมไว้เป็นหมวด
เดียวกันคล้ายวิธีการของอังคุตตรนิกาย เช่น ประมวลหลักธรรมจ านวน ๑ ประการ เข้าเป็นหมวด
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หนึ่ง เรียกว่า ธรรมหมวดละ ๑ ประการ ประมวลหลักธรรมจ านวน ๒ ประการ เข้าเป็นหมวดหนึ่ง 
เรียกว่า ธรรมหมวดละ ๒ ประการ โดยท านองนี้จนถึง ธรรมหมวดละ ๑๐ ประการ 
 สัปปุริสธรรม ๗ ประการ  
  ๑. เป็นธัมมัญญู คือ ผู้รู้จักเหตุ 
  ๒. เป็นอัตถัญญู คือ ผู้รู้จักผล 
  ๓. เป็นอัตตัญญู คือ ผู้รู้จักตน 
  ๔. เป็นมัตตัญญู คือ ผู้รู้จักประมาณ 
  ๕. เป็นกาลัญญู คือ ผู้รู้จักกาลเวลา 
  ๖. เป็นปริสัญญู คือ ผู้รู้จักชุมชน 
  ๗. เป็นปุคคลัญญู คือ ผู้รู้จักบุคคล๒ 
 หลักสัปปุริสธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ในธัมมัญญูสูตร๓ ความว่า
ภิกษุทัง้หลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นเนื้อ
นาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก สัปปุริสธรรมธรรม ๗ ประการ ได้แก่อะไรบ้าง กล่าวคือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ คือ ๑) เป็นธัมมัญญู ๒) เป็นอัตถัญญู ๓) เป็นอัตตัญญู ๔)  เป็นมัตตัญญู ๕) เป็นกาลัญญู     
๖) เป็นปริสัญญู และ ๗) เป็นปุคคลัญญู ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธัมมัญญูบุคคล ซึ่ง
หมายถึง ผู้รู้ธรรม ซึ่ งเป็นคุณสมบัติประการที่  ๑ ในคุณสมบัติ ๗ ประการของภิกษุ  ภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการย่อมเป็นผู้ควรของการค านับ นับถือ ยกย่องของบุคคลทั้งหลาย ถือเป็น
ผู้มีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ คุณสมบัติ ๗ ประการนั้น คือ 

๑) เป็นธัมมัญญู หมายถึง เป็นผู้รู้ธรรม อันเป็นค าสอนที่ส าคัญ คือ สุตตะ (พระสูตร
ต่างๆ) เคยยะ (พระสูตรที่ประกอบด้วยคาถา) เวยยากรณะ (พระอภิธรรมทั้งหมด) คาถา (พระธรรม
บทเถรคาถา เถรีคาถา) อุทาน (พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานด้วยทรงโสมนัส) อิติวุตตกะ 
(พระสูตร ที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า ข้อนี้สมจริง ดังค าที่พระพุทธองค์ตรัส) ชาดก (พระสูตรที่แสดงเรื่องใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ้า) อัพภูตธรรม (พระสูตรที่ประกอบด้วยอิทธิปาฏิหาริย์) เวทัลละ (พระสูตรที่
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามแล้วได้รับความรู้และถามยิ่งขึน้ไป) 

๒) เป็นอัตถัญู หมายถึง เป็นผู้รู้ความหมายแห่งภาษิต กล่าวคือ เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมาย
และรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการกระท ามีประโยชน์และตรงตามเป้าหมายที่ต้ังมัน่ไว้ 

๓) เป็นอัตตัญญญู หมายถึง เป็นผู้รู้จักตนว่ามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา และ
ปฏิภาณเท่าใด ตามหลักแห่งอารยวัฒิ ๕  

๔) เป็นมัตตัญญู หมายถึง เป็นผู้รู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ กล่าวคือ เป็นผู้รู้จัก
ความพอดี ตามหลักแห่งมัชฌิมาปฎิปทาและหลักสันโดษ 

๕) เป็นกาลัญญู หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสมที่จะประกอบกิจการงานต่างๆ 
อย่างถูกต้อง 
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๖) เป็นปริสัญญู หมายถึง เป็นผู้รู้จักวิธีการเข้าหาประชุมชน กล่าวคือ เป็นผู้รู้จัก
ชุมชนหรือสังคมอย่างถูกต้อง และเข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชนหรือสังคมนั้น 

๗) เป็นปุคคลัญญู หมายถึง เป็นผู้รู้จักเลือกคบคนให้ถูกต้อง 
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้น าในความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานที่ไป

ด้วยกันนั้นคือ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้น าบุคคลที่เป็นผู้น าจะต้องมีธรรมะหรือคุณสมบัติในตัวของ
ผู้น าม ี๗ ประการได้แก่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคล๔ 
 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษคือ เป็น
คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีเป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นคนที่
สามารถให้การแนะน าในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องความปรารถนาดีมี ๗ ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จัก
ผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล๕ 

สรุปว่า หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษหรือธรรม ที่ท าให้เป็นสัตบุรุษเป็นธรรม
ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม จะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุผล รู้จักตัวเองและผู้อ่ืน 
รู้จักกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักคบคุมตนเอง 

  
๒.๒ ความหมายของสัปปุริสธรรม ๗ ประการ 

ธัมมัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้ 
เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม ๗ ประการ คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี ๑) เป็นธัมมัญญู ๒) เป็นอัตถัญญู ๓) เป็นอัตตัญญู ๔) เป็นมัตตัญญู ๕) เป็น
กาลัญญู ๖) เป็นปริสัญญู และ ๗) เป็นปุคคลปโรปรัญญู๖ 

ภิกษุเป็นธัมมัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะชาตกะ 

อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไม่รู้จักธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละเลย เราไม่พึงเรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญูในที่นี้  แต่เพราะภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะนัน เราจึงเรียกเธอว่า 
เป็นธัมมัญญู ภิกษุชื่อว่าเป็นธัมมัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นอัตถัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งภาษิตนั้นๆ นั่นแลว่า นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้

เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ หากภิกษุไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆ เลยว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิต
นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัตถัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่ง
ภาษิตนั้นๆ ว่า นี้ เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ เราจึงเรียกเธอว่า 
เป็นอัตถัญญู ภิกษุชื่อว่า เป็นธัมมัญญู อัตถัญญู ด้วยประการฉะนี้ 
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ภิกษุเป็นอัตตัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักตนว่า โดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณเรามีอยู่

ประมาณเท่านี้ หากภิกษุไม่รู้จักตนว่า โดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เรามีอยู่ประมาณ
เท่านี้ เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักตนว่า โดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ 
ปัญญา ปฏิภาณ เรามีอยู่ประมาณเท่านี ้ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตัญญู ภิกษุชื่อว่าเป็นธัมมัญญู 
อัตถัญญู อัตตัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นมัตตัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนีรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชช บริขาร หากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชช
บริขาร เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร ฉะนั้ น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญู ภิกษุชื่อว่า
เป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นกาลัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลแห่งอุทเอท นี้เป็นกาลแห่งปริปุจฉา นี้เป็นกาล

บ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น หากภิกษุไม่รู้จักกาลว่า นี้ เป็นกาลแห่งอุทเอท นี้เป็นกาลแห่งปริ
ปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูในที่นี้แต่เพราะ
ภิกษุรู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลแห่งอุทเอท นี้เป็นกาลแห่งปริปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีก
เร้น ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นกาลัญญู ภิกษุชื่อว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู 
กาลัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปริสัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบริษัทว่า นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณ

บริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนอย่างนี้ ควรท าอย่างนี้ ควรนั่งอย่างนี้ ควรกล่าว
อย่างนี้ ควรสงบนิ่งอย่างนี้ หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่า นี้ขัตติยบริบัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท  
นี้สมณบริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนอย่างนี้ ควรท าอย่างนี้ ควรนั่งอย่างนี้ ควร
กล่าวอย่างนี้ ควรสงบนิ่งอย่างนี้ เราไม่พึงเรียกเธอว่า เป็นปริสัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า 
นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณบริษัทในบริษัทนั้น เราควรเข้าไปหาอย่างนี้ 
ควรยืนอย่างนี้ ควรท าอย่างนี้ ควรนั่งอย่างนี้ ควรกล่าวอย่างนี้ ควรสงบนิ่งอย่างนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียก
เธอว่า เป็นปริสัญญู ภิกษุชื่อว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู ปริสัญญู          
ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนีรู้จักบุคคล ๒ จ าพวก ๒ จ าพวกนั้น คือ พวกหนึ่งต้องการเห็น        

พระอริยะ อีกพวกหนึ่งไม่ต้องการพระอริยะ บุคคลพวกที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะ ก็ถูกติเตียนด้วย
เหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกทีต่้องการพระอริยะก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 

 
 



๑๓ 
 

๒.๓ องค์ประกอบของสัปปุริสธรรม ๗  
สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนที่แท้ ซึ่งมีความเป็นคนที่

สมบูรณ์ และถือเป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่สมบูรณ์ ๗  
ประการ ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักการ 
ธัมมัญญุตา คือ  รู้ จั ก เหตุ  รู้ หลั กการ  รู้ ง าน  รู้ หน้ าที่  รู้ กติ กาที่ มี ความเกี่ ยวข้อ ง                    

ในการด าเนินงาน กล่าวคือ ผู้น านั้นจะต้องรู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้กฎกติกาเหล่านี้ ให้ชัดเจนเพ่ือที่จะ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ ต้ังไว้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า ธัมมัญญุ
ตา  หมายถึง การรู้ ธรรม ดังความที่ปรากฏในธัมมัญญูสูตรว่า ภิกษุที่ เป็นผู้ รู้ เหตุ  รู้ เรื่ อง
นวังคสัตถุศาสน์ คือ ค าสั่งสอนพระศาสดาอันศาสนธรรม มีองค์ประกอบอยู่ ๙ ประการ หรือ         
ที่เรียกว่า รู้ธรรมค าสั่งสอนในพระไตรปิฎก คือ หลักปริยัติธรรมนั้นเอง ซึ่งได้แก่ การรู้เรื่องของ        
พระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรม  เป็นต้น อันเป็นเหตุแห่งความเจริญในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของการศึกษา พระธรรมวินัย ภิกษุรูปใดมีความรอบรู้ในหลักธรรมค าสอนดังกล่าว
มาแล้วนี้ ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้รู้จักธรรมหรือเหตุแห่งความเจริญหลักธรรมอันเป็นค าสั่งสอนที่ส าคัญ 
คือ นวังคสัตถุศาสน์ ๙ ประการ ได้แก่ 

 ๑) สุตตะ คือ พระสูตรต่างๆ 
๒) เคยยะ คือ พระสูตรที่ประกอบด้วยคาถา 
๓) เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทังหมด 
๔) คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา 
๕) อุทาน คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานด้วยความโสมนัส 
๖) อิติวุตตกะ คือ พระสูตรที่ขึน้ต้นด้วยค าว่า สมจริงดังค าที่พระองค์ตรัสไว้ 
๗) ชาดก คือ พระสูตรที่แสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า 
๘) อัพภูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ 
๙) เวทัลละ คือ พระสูตรที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามแล้วได้รับความรู้

และถามยิง่ๆ ขึ้นไป เป็นต้น๗ 
๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล รู้จุดหมาย 

อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล กล่าวคือ ผู้น าที่ ดีจะต้องรู้จักจุดหมาย 
หรือเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหนเพ่ือประโยชน์อะไร 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายนั้น พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตถัญญุตา  
คือ ความเป็นผู้รู้อรรถ รู้จักจุดหมาย รู้ประโยชน์ ดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในธัมมัญญุสูตร๘ ว่าภิกษุที่เป็น
ผู้รู้จักผลว่า ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้  เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเนื้อความ ใจความความมุ่งหมายและ
ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงภิกษุที่ เป็นผู้รู้จักผลว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้รู้
ความหมายแห่งภาษิต คือ ถ้อยค าที่เป็นประโยชน์นั้น นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ 

                                                           
๗พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐-๑๗๑. 
๘องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๓.  



๑๔ 
 

๓) อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน 
อัตตัญญุตา คือ รู้จักตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถอย่างไร และต้องรู้จักพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ผู้ที่ต้องการพัฒนาพฤติกรรมนั้น จะต้องส ารวจอยู่เสมอว่าตนเองมีจุดอ่อน จุด
แข็งอะไรแล้วด าเนินการปรับปรุงจุดอ่อนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
กล่าวคือ  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอย่าง
แท้จริ ง  เ พ่ือให้สามารถน าพามวลชนและองค์กรไปสู่ จุ ดหมายได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ 
พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักตนเกี่ยวกับศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ ปัญญา 
เป็นต้น ดังทีป่รากฎในธัมมัญญูสูตร๙ ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักตน คือ รู้ว่าตนเองนั้นมีศรัทธา ความ
เชื่อ มีศีล มีระเบียบวินัย มีสุตตะ คือ การศึกษาเล่าเรียน ได้ยิน ได้ฟัง มีจาคะ  แบ่งปัน การปล่อยวาง 
มีปัญญา ความรู้ ความสามารถอยู่ประมาณเท่าใดบ้าง แล้ววางตนให้เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรู้ 
ความสามารถของตนเอง ไม่ท าให้เกินความรู้ ความสามารถของตนเอง ดังนี้เรียกว่า เป็นผู้รู้จักตน๑๐ 

๔) มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ 
มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี กล่าวคือ ต้องรู้จักขอบเขตความพอเหมาะใน

การท างานในเรื่องต่างๆ ดังนั้น การพัฒพฤติกรรมจะต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรในการที่จะท า
กิจการทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า มัตตัญญุตา  
หมายถึง รู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ ดังปรากฏในธัมมัญญูสูตร ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย ๔ ในการเลี้ยงชีพ เช่น การรู้จักประมาณในการรับประเคน หรือการใช้สอยจีวร 
การรับอาหารบิณฑบาตและบริโภคอาหารให้พอประมาณแก่อัตตภาพของตน ไม่มากไม่น้อยเกินไป 
การใช้เสนาสนะที่อยู่อาศัย ให้พอสมควรเหมาะสมกับสมณะสารูป ยารักษาโรคและบริขารอ่ืนๆ             
ที่ภิกษุเข้าไปเกี่ยวข้อง ต้องให้รู้จักความพอดีแก่ตนเอง หากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัย ๔    
ไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญุตา แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับปัจจัย ๔ จึงเรียกเธอว่า เป็น
มัตตัญญู๑๑ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความสุข ความเจริญ
พอเหมาะแก่ฐานะของตนโดยรู้จักความพอดีในการด าเนินชีวิตทุกอย่างได้ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้  
การพัฒนาตนที่ดีตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมน ามาซึ่งความพอเหมาะพอควร ให้การด าเนินกิจการงาน
ต่างๆ ท าให้สามารถน าพามวลชน หมู่คณะ ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญอย่างแท้จริง 

๕) กาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา 
กาลัญญุตา คือ รู้จักเวลา รู้จักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานต่างๆ หรือท างานให้ทันกับเวลา 

เหมาะกับเวลาและรู้คุณค่าของเวลา ผู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเป็นผู้รู้จัก
การบริหารเวลาหรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้อง ในทาพระพุทธศาสนากล่าวถึง กาลัญ 
ญุตาไว้ว่า การรู้จักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญญูสูตร๑๒ ว่า ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เป็นผู้ประกอบไปด้วยความรู้ว่า เวลานี้ เป็นเวลาควรศึกษา ควรถาม เวลานี้  ควรเป็นเวลาท า

                                                           
๙องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๓.  
๑๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐-๑๗๑. 
๑๑องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๓.  
๑๒องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๔.  



๑๕ 
 

ความเพียร ควรหลีกเร้นจากหมู่คือ รู้จักการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะ รู้
คุณค่าของเวลา เมื่อภิกษุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ เวลา ย่อมจะ เป็นผู้มีความเจริญใน
พระพุทธศาสนา เพราะท าให้ถูกกับกาลเวลา  

๖) ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน 
ปริสัญญุตา คือ รู้ชุมชน รู้สังคม ตั้ งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวางจากสังคมโลก สังคม

ประเทศชาติ ว่าอยู่ในถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะได้สามารถเข้าใจความต้องการของสังคม
นั้นได้ถูกต้อง๑๓ หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ยังต้องรู้เข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีของสังคมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้อง จะได้สามารถน าความสงบสุข สันติสุขความก้าวหน้ามาสู่มวลชน หมู่คณะและสังคมได้ 
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าว ปริสัญญุตา หมายถึง การรู้จักบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัท ดัง
ปรากฏในธัมมัญญูสูตร๑๔ 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคล 
ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย รู้ว่าควรจะ

ปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้น พัฒนาตนย่อมต้องรู้บุคคล รู้ประเภทของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการพัฒนาตนทุกๆ 
ด้าน เพือ่ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้พัฒนาตนทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับหมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ปุคคลป
โรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคลและลักษณะความต้องการของบุคคล ดังปรากฏในธัมมัญญุสูตร๑๕ ว่า 
ภิกษุผู้ที่มีความรู้เรื่องบุคคลของภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบุคคล ๒ จ าพวก  ได้แก่ 

๑) รู้ลักษณะบุคคลผู้ที่เป็นบัณฑิต รู้บุคคลที่มีความต้องการจะพบบุคคลผู้
เป็นพระอริยะ หรือผู้ที่เป็นบัณฑิต เป็นคนดีมีศีลธรรม สนใจในค าสั่งสอน แล้วน ามากระท าตามค า
สอนนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

๒) รู้จักลักษณะของบุคคลที่ไม่ใช่บัณฑิต ไม่ต้องการเห็นบุคคลที่ เป็น
บัณฑิตหรือพระอริยะและไม่ต้องการจะฟังธรรมค าแนะน าสั่ งสอนจากท่านผู้รู้ในพระสูตรนี้แสดงให้
เห็นว่า การรู้จักคบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมน ามาซึ่งประโยชน์แก่ตนและผู้อ่ืน แต่หากคบคนพาลย่อม
น าไปสู่ความหายนะทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนด้วย ดั้งนั้น ผู้ที่พัฒนาตนเองจึงควรเลือกคบบุคคลทีดี 
เพ่ือให้สามารถน าความเจริญมาสู่ตนเองและหมู่คณะได้ตลอดไป 

สรุปว่า การพัฒนาตนทีด่ีตามหลักปุคคลปโรปรัญญุตานั้น จะต้องรู้บุคคล ประเภทของบุคคล
ทีจ่ะต้องเก่ียวข้องด้วยโดยเฉพาะการฝึกตนเองตามสัปปุริสัทธรรม ให้สามารถปฏิบัติต่อตนเองและคน
อ่ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ผล ตลอดจนสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริหาร
กิจการงานทุกๆ ด้านก็เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน หมู่คณะและ
องค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ผู้พัฒนาตนจะต้องรู้จักเลือกบุคคลผู้เป็นคนดี ผู้เป็นบัณฑิต เพ่ือ

                                                           
๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗.  
๑๔องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๕.   
๑๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๔๕.   



๑๖ 
 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หมู่คณะและสังคมเพราะการเลือกคบคนไม่ดี หรือคนพาล ย่อมน ามาซึ่ง
ความหายนะแก่ตนเอง หมู่คณะและสังคม ดังนั้น ผู้พัฒนาตนจึงควรพิจารณาวิเคราะห์ในการเลือกคบ
คนดี เพือ่ให้สามารถน าความสุขความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเอง หมู่คณะและองค์กรได้ตลอดไปจากที่
กล่าวมาแล้ว สามารถวิเคราะห์ให้เห็นว่า หลักสัปปุริสธรรม เท่าท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
มีจ านวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นคุณธรรมส าหรับคนดี และในขณะเดียวกันก็เป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการ
พัฒนาตน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมผู้น าที่เป็นคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม 
มาปกครองหมู่คณะ สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดความสงบสุขการพัฒนาหมู่คณะ สังคมและ
ประเทศชาติ ให้มีศักยภาพทีม่ัน่คงและก้าวหน้าตลอดไปในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สัป
ปุริสธรรมเป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือ คนที่แท้ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นคนที่สมบูรณ์และ
ถือเป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการพัฒนาตนให้สมบูรณ์ ในการนิยามความหมายของสัปปุริสธรรม ได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะต่างๆ ไว้ดังนี้ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี) กล่าวว่า สัปปุริธรรม ๗ 
หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการ ที่บริบูรณ์ในผู้ใดย่อมบุคคลนั้นให้เป็นสัปปุริสชนที่เจริญด้วยคุณสมบัติ
ควรแก่ความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ด้วยดี และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อท าคนให้เป็นผู้สงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้๑๖ 

จ. เปรียญ กล่าวว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดีบุคคลที่มี
คุณธรรมประจ าใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต บุคคลที่ยึดเอาหลักสัปปุริส
ธรรม เป็นธรรมประจ าใจยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดี เพราะเป็นผู้มีเหตุผลมีผลในการปฏิบัติตน เมื่อบุคคลรู้จัก
เหตุผลแล้ว การปฏิบัติตนก็เพียบพร้อมด้วยความดี คือ รู้จักเหตุ รู้จักผลรู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จัก
กาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล แล้วบุคคลนั้นเป็นคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนดี 
เพราะเป็นผู้รักสงลบ รักความเที่ยงธรรม รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการท างาน 
โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองคนอ่ืน จะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น๑๗  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของสัปปุริสธรรม ๗ ว่าเป็นธรรมสัตบุรุษธรรมที่
ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติซึ่งเรียกได้ว่าเป็น
คนที่สมบูรณ์ผู้สามารถน าบุคคลและสังคมไปสู่ความส าเร็จได้๑๘ 

จากความหมายของสัปปุริสธรรมเป็นธรรมของสัตบุรุษหรือธรรมของคนดีคนที่สมบูรณ์แบบ 
หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์การเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติประกอบด้วยคุณสมบัติ  
๗ ประการ 
 วันทนา เมืองจันทร์ ได้เสนอแนะว่าสัปปุริสธรรมเป็นธรรมของสัตบุรุษซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
คนดีเป็นธรรมที่ใช้ในการครองตนครองคนและครองงานผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน ามา

                                                           
๑๖สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี ), สัปปุริสธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙), หน้า ๑๒. 
๑๗พระสามารถ อานนฺโท, “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หน้า ๓๓-๓๔. 
๑๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕.   



๑๗ 
 

ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในฐานะผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาได้
เป็นอย่างดี๑๙ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของสัปปุริสธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษคือ
เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีเป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นคน
ที่สามารถให้การแนะน าในการด าเนินชีวิตที่ถูกด้ายต้องความปรารถนาดี๒๐  

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญของมนุษย์
เป็นสมบัติเป็นคุณลักษณะของมนุษย์มีปัญญารู้ได้ท าได้เข้าใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดีที่
ประเสริฐมนุษย์มีสติปัญญารักษาความดีงานของให้สมบูรณ์ด้วยหลักธรรมนี้เพ่ือให้ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์คงอยู่สัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อท าให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนประสบความผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เป็นคน
ตระหนักในเหตุผลรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและมีความเป็นตัวของตัวเอง๒๑ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายว่า สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ 
ธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษมี ๗ ประการ คือ ๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ         
๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ   
๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตารู้จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล คุณธรรม 
๗ ประการอันเป็นคุณสมบัติภายในตัวผู้น า ซึ่งมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นองค์ประกอบและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ ที่จะท าให้ผู้น าสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุก
อย่างให้บรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย๒๒ 
 ในสัปปุริสสูตร อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย๒๓ ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี 
(สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่ เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 

๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อด ารงตาแหน่ง มีฐานะ หรือจะท าอะไรก็ตาม ต้องรู้  
หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้หลัก 
รัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการ ตั้งตน
อยู่ในหลักการให้ได้ชุมชน สังคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มีกติกาที่ผู้น า
จะต้องรู้ชัด แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักการนั้น 

                                                           
๑๙วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วันทิพย์, 

๒๕๔๒), หน้า ๒๑-๒๒.   
๒๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐-๑๗๑.  
๒๑สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๕๒.  
๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๒๗๖.  
๒๓ม.อุ. ๑๔/๒๗๕/๑๓๘. 



๑๘ 
 

๒) อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย ผู้น าถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปไหน
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมาย
ด้วย ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่ ง ก็จะไม่หวั่นไหว 
อะไรไม่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้ า ไม่เข้าแนวทางก็ไม่มั่ววุ่นวาย ใครจะพูดว่าด่าเหน็บแนมเมื่อไม่ตรงเรื่อง       
ก็ไม่มัวถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องที่เข้าแนวทางสู่จุดหมาย 
ใจมุ่งสู่เป้ าหมาย อย่างชัดเจน และมุ่งมั่นแน่วแน่ 

๓) อัตตัญญุตา รู้ตน คือ ต้องรู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยู่ในสถานะใด          
มีคุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีก าลังแค่ไหน มีข้อยิ่งข้อ
หย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องส ารวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเป็นผู้น าแล้วจะเป็นคน
สมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้น าก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้น าได้ดียิ่งข้ึนไป 

๔) มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขตขีดขั้น
ความพอเหมาะที่จะจัดท าในเรื่องต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จักประมาณในการ
ลงทัณฑ์อาญา และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้องรู้จักว่าในการกระท า
นั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้างท าแค่ไหนองค์ประกอบของ
มันจะพอดี ได้สัดส่วนพอเหมาะ การท าการต่างๆ ทุกอย่างต้องพอดีถ้าไม่พอดีก็พลาดความดีจึงจะท า
ให้เกิดความส าเร็จที่แท้จริง ฉะนั้นจะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและจัดให้ลงตัว
พอเหมาะพอดี 

๕) กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ล าดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะ
ของเวลาว่า เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะท าอะไรอย่างไร จึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่าแม้แต่การ
พูดจาก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่า
สังคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ท านองนี้จะเกิดขึ้น เราจะ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร 

๖) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก          
รู้สังคมของประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการโดยเฉพาะถ้าจะ
ช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อยๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา เราต้อง
รู้ควาต้องการของเขา เพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

๗) ปุคคลัญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วมการ
ร่วมไปด้วยกัน และคนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้อง
เหมาะสม และได้ผล ตลอดจนสามารถบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธี
สัมพันธ์พูดจาแนะน าติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหน
เป็นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงาน 
 นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียง
เครื่องมือท างานได้ แต่จะต้องให้คนที่ท างานทุกคนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้น าควรรู้ว่า เขาควร
จะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย ที่กล่าวมานี้ คือ หลักธรรม



๑๙ 
 

ที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ๒๔ ถ้ามีคุณธรรม ๗ ประการนี้แม้จะไม่มีคุณสมบัติข้ออ่ืนก็เป็นผู้นา
ได้เพราะรู้องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเพียพอที่จะจัดการให้ได้ผลสามารถจัดวางวิธี
ปฏิบัติการที่เหมาะสมให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
 สรุปว่า ในทางพระพุทธศาสนาคุณสมบัติของผู้นาที่ดีควรจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้  คือ สติ 
ปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเช่นมีพรหมวิหาร
๔ มีองค์คุณของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีได้ และสามารถน าไปปฏิบัติการให้งาน
บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน หรือคน
ดีและเป็นคุณธรรมส าคัญของผู้พัฒนาที่สมบูรณ์แบบด้วย คุณธรรมทั้ง ๗ ประการย่อมน าบุคคลนั้นไป
สู้ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบ๒๕ 
 
๒.๔ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ 

คุณธรรม คือ คุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้คนประพฤติปฏิบัติดีผู้บริหารในฐานะเป็น
หัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนและจะต้อง
บังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ การรู้จักเหต ุ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักเหตุ คือ การรู้หลักการและ

กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการ
ต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผลเช่นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรมี
อะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบนั้นๆ๒๖ 
 สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักเหตุ คือ การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของ
สถานการณ์และความเป็นไปของชีวิตหรือรู้หลักความจริงจะคิดจะท าอะไรก็มีหลักมีความรู้และความ
เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุและผล๒๗ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักเหตุ คือ ส าหรับผู้บริหารที่จะน าไปใช้คือต้อง
ศึกษารู้ว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรเพ่ือการศึกษาและต้องรู้
ว่าหน้าที่ของตนจะต้องท าอะไรอย่างไรเพ่ือเป็นการเตรียมการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้การท า
หน้าที่บรรลุถึงผลส าเร็จ๒๘ 

                                                           
๒๔ที.ปา. ๑๑/๓๓๑/๒๖๔.  
๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) , ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์        

การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔. 
๒๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๒๖๓.  
๒๗สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, (กรุงเทมหานคร : พิมพ์ใจการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๔.  
๒๘วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒.  



๒๐ 
 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักเหตุคือเป็นผู้รู้จักสาเหตุต้น
ตอของผลที่เกิดขึ้นรู้จักหลักความจริงเช่นรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์อะไรเป็นเหตุ
แห่งความเสื่อมและความเจริญท าอย่างไรจึงจะมั่งคงรู้จักธรรมต่างๆ ทั้งท่ีเป็นกุศลธรรมเพราะธรรมแต่
ละอย่างล้วนเป็นสาเหตุต้นต่อให้เกิดผลทั้งสิ้น๒๙ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักเหตุ คือ รู้จักพิจารณาเหตุใดจักให้
เกิดผลใดท าอะไรพิจารณาให้รู้เสียก่อนว่าเมื่อท าแล้วผลที่เกิดจะเป็นเช่นไรก่อนจะท าการทุกอย่างต้อง
รู้ว่าเป็นการท าท่ีเป็นเหตุดีหรือไม่ดีสรุปว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นผู้บริหารที่รู้จัก
พิจารณาวิเคราะห์หาเหตุของสถานการณ์และมีความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานเป็นการวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อให้การท าหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ๓๐ 

๒.๔.๒ การรู้จักผล 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักผล คือ การจักจุดมุ่งหมายของ

หลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ  ด าเนินชีวิต
อย่างนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงาน
อะไร๓๑ 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักผลคือรู้ผลที่เกิดแต่เหตุเห็นต ารวจจับ
ผู้ร้ายมาได้ย่อมทราบว่าผู้ร้ายคนนั้นต้องท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจึงถูกต ารวจจับหรือนายกได้รับ
รางวัลจากครูเพราะสอบได้ที่ ๑ ก็ย่อมเป็นเพราะนายกมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา๓๒ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักผลคือผู้บริหารที่จะน าไปใช้ผู้บริหารต้อง
บริหารโดยยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับจากการด าเนินงานต่างๆ 
อย่างถูกต้องรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายของหลักสูตร๓๓ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักผล คือ เป็นผู้รู้จักผลหรือ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระท า สามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจนรู้ว่า เช่น 
ประพฤติตามธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้รู้จักที่จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพราะเห็นด้วย
ปัญญาว่าเกิดผลดีจากการปฏิบัติ๓๔ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักผล คือ การรู้จักว่าสิ่งที่ตนก าลังได้รับ
นั้นเกิดจากเหตุใดเป็นผลอันเกิดจากการกระท าอย่างไรผลดีที่ก าลังได้รับเกิดจากเหตุดีอย่างไรผลร้ายที่
ก าลังได้รับเกิดจากเหตุอะไร๓๕ 

                                                           
๒๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐-๑๗๑.   
๓๐สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖.  
๓๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,  

หน้า ๒๗.  
๓๒สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕.  
๓๓ วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑-๒๒.    
๓๔ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๐-๑๗๑.   
๓๕สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๗. 



๒๑ 
 

สรุปว่า ผู้พัฒนาตนเองนั้น จะต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสียก่อนจะลงมือปฏิบัติ
เพราะเข้าใจดีว่าผลทั้งหลายย่อมมีมาแต่เหตุการกระท าของผู้พัฒนาในการรู้จักความหมายและความ
มุ่งหมายของหลักการในการปฏิบัติงานรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในกิจการนั้นสามารถ
วิเคราะห์ผลที่จะได้รับการด าเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้อง 

๒.๔.๓ การรู้จักตน 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการจักตนเอง คือ การรู้จักตนเองโดยฐานะ

ก าลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมว่ามีเท่าไรอย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตลอดจนแก้ไขพัฒนาปรับปรุง
ตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป๓๖ 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักตนเอง คือ รู้ว่าตนใครมีฐานะ
สติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพียงใดไม่ส าคัญผิดจากสิ่งที่เป็นจริง  เพ่ือจะได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนั้น๓๗ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักตนเอง คือ การรู้จักตนว่าต้องวิเคราะห์
ตนเองได้ว่าโดยฐานะภาวะก าลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมมีเท่าใดเพ่ือจะได้พัฒนา
ตนแก้ไขปรับปรุงตนเป็นการเตรียมตัวให้สอดคล้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติ๓๘ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักตนเอง คือ ความรู้จัก
ประมาณตนในเรื่องต่างๆ ทั้งฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานรวมไปถึงความคิดจิตใจเมื่อรู้ว่าตนมี
ก าลังมีความคิดอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเป็นเหตุให้เป็นคนวางตัวดีมีมารยาทอ่อน
น้อมถ่อมตนรู้จักประมาณตนท าอะไรพอควรแก่ก าลัง๓๙ 
 สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักตนเอง คือ การรู้จักตนเป็นสิ่งจ าเป็น
มากเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นใครมีภาวะและฐานะอย่างไรจะได้ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับภาวะและฐานะ
ของตนเพ่ือรักษาความมีคุณค่าของตัวเองไว้ได้๔๐ 
 สรุปว่า ผู้พัฒนาตนเองจะสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้ว
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันจะเกิดผลดีต่องานใน
หน้าที่ 

๒.๔.๔ การรู้จักประมาณ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักประมาณ คือ รู้ประมาณรู้จักพอดี
เช่นรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติกิจและท าการ

                                                           
๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 

หน้า ๕.  
๓๗สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๒. 
๓๘วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓.    
๓๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑-๑๗๒.   
๔๐สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔.  



๒๒ 
 

ต่างๆ ท าทุกอย่างด้วยความเข้าใจชอบใจหรือเอาแต่ใจของตนแต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือ
องค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา๔๑ 
 สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักปรามาณ คือ ความพอดีความ
พอเหมาะความพอควรการรู้จักประมาณ คือ การรู้จักท าทุกสิ่งทุกอย่าง หรือด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม๔๒ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักประมาณ คือ ผู้บริหารรู้จักความพอเหมาะ
พอดีในการพูดรู้จักประมาณในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียนโดยการ
มุ่งพัฒนาให้เกิดคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและคุณธรรมในตัวผู้เรียน๔๓ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักประมาณ คือ ความเป็นคน
รู้จักความพอดีความพอเหมาะไม่มากเกินไปทุกๆ เรื่องรู้จักความพอดีในการพูดในการท างานในการหา
ทรัพย์ในการจ่ายทรัพย์โดยรู้จักประมาณก าลังตนเองเป็นสาเหตุให้เป็นคนมีความพอดีรู้จักพอไม่ท า
อะไรเกินก าลังกาย๔๔ 
 สมเด็จพระสังฆราช (เจริญสุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักประมาณคือรู้จักประมาณว่าควรท าสิ่ง
ใดเพียงใดที่เป็นการพอเหมาะพอควรแก่ฐานะของตนพอเหมาะพอควรแก่ผู้เกี่ยวข้องพอเหมาะพอควร
มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่า “ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้ส าเร็จ”๔๕

 

สรุปได้ว่า การพัฒนาตนตามหลักธรรมข้อนี้  การกระท าของผู้ พัฒนาในการรู้จักความ
พอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

๒.๔.๕ การรู้จักเวลา 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม

และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนเช่นรู้
ว่าเวลาไหนควรท าอะไรและท าให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาให้เหมาะเวลาให้ถูกเวลา
ตลอดจนรู้จักประมาณเวลาและวางแผนการใช้เวลา๔๖ 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักเวลา คือ รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับกาลเทศะ๔๗ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักเวลา คือ รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมและ
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผนการเตรียมการว่าขณะนี้ในฐานที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นมีการ

                                                           
๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๕.    
๔๒สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔.   
๔๓วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔.    
๔๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) ), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 
๔๕สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖.   
๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 

หน้า ๖.  
๔๗สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 



๒๓ 
 

ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก๔๘ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักเวลา คือ ความเป็นผู้รู้จัก
คุณค่าของกาลเวลารู้ว่าเวลาใดท างานเวลาใดควรหยุดรู้ ว่า สิ่งนี้ควรท าเวลาใดไม่ควรท าเวลาใดรู้จัก
ประมาณเวลาในการท างานทุกอย่างเป็นเหตุให้เป็นคนตรงเวลารู้คุณค่าของเวลาท างานได้เสร็จตรง
ตามเวลาท าให้ได้รับความนิยมยกย่องส่งผลให้เกิดความเจริญ๔๙ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักเวลา คือ รู้ว่าเวลาใดควรท าหรือไม่
ควรท าอะไรการท าผิดเวลาย่อมไม่เกิดผลส าเร็จย่อมไม่เกิดผลดี 

สรุปว่า การพัฒนาตนด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้ การกระท าของผู้พัฒนาตนในการเป็น
คนตรงต่อเวลา รู้จักล าดับเวลา ความส าคัญของงานว่า ควรท าหรือควรจะพักผ่อนอย่างมีความสุขเมื่อ
ถึงเวลาท างาน ควรท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ๕๐

 

๒.๔.๖ การรู้จักชุมชน 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่นรู้จักชุมนุม

รู้จักการอันควรประพฤติปฏิบัติในที่ชุมนุมชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ชุมชนนี้เมื่อเข้า
ไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความ
ต้องการอย่างนี้ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควรบ าเพ็ญประโยชน์๕๑ 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักชุมชน คือ การรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่ม
ชนว่าดีหรือไม่ดีควรคบหาสมาคมควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆควร
วางตัวอย่างไรควรท าอะไรควรพูดอย่างไร๕๒ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่นการปฏิบัติในถิ่นที่เป็น
ชุมชนผู้บริหารควรจะต้องรู้ว่าชุมชนที่ตั้งอยู่นั้นมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรผู้บริหาร
ควรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องความต้องสงเคราะห์ควรรับใช้ควรบ าเพ็ญประโยชน์อย่างไร๕๓ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักชุมชน คือ ความเป็นผู้รู้จัก
ชุมชนหรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ชุมชนในที่ท างานชุมชนที่ตนจะเข้าไปหามีความต้องการหรือไม่ต้องการ
อะไรมีความเห็นมีข้อตกลงกันไว้อย่างไรจะเข้าไปหาหรือจะต้อนรับอย่างไรเพ่ือให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือชุมชนนั้นได้ถูกต้องและอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างสงบสุขเป็นเหตุให้คนท าตัวได้ถูกต้องในชุมชน
นั้นๆ๕๔ 

                                                           
๔๘วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว,   หน้า ๒๔.    
๔๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) ), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 
๕๐สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐.  
๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 

หน้า ๖. 
๕๒สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๕๓วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔.  
๕๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) ), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๒-๑๗๓. 



๒๔ 
 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักชุมชน คือ รู้จักภาวะและฐานะนิสัย
ใจคอบุคคลนั้นๆ ให้ถูกต้องเพ่ือว่าจะได้ปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องด้วยให้เหมาะให้ควรแก่ประชุมชนนั้น๕๕ 

สรุปว่า การพัฒนาตนด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมข้อดังนี้ การกระท าของผู้พัฒนาตนใน
การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและเข้าใจในสภาพของชุมชนในด้านระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณี
โดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุนชนนั้นๆ 

๒.๔.๗ การรู้จักบุคคล 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายของการรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความ

แตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้จักที่จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีไม่มีคติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะต าหนิหรือจะแนะน าสั่ง
สอนอย่างไร๕๖ 

สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ให้ความหมายของการรู้จักบุคคล คือ การรู้จักประเภทบุคคลแต่
ละคนว่าฉลาดเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตมีความสามารถมีคุณธรรมแล้วเลือกคบหาให้เป็น
คุณประโยชน์เลือกใช้ในเหมาะสมแก่กิจการหรือเพ่ือที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่างเหมาะสมและที่ส าคัญก็
คือจะได้สนทนากับเขาอย่างราบรื่น๕๗ 

วันทนา เมืองจันทร์ ให้ความหมายของการรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเนื่องจากผู้บริหารนั้นจะต้องท างานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ท างานในรูปคณะกรรมการผู้บริหารจะต้องรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละบุคคล
มีอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมจึงจะสามารถปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะให้เกียรติ
ยกย่องตามสมควรแห่งสถานภาพ๕๘ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมายของการรู้จักบุคคล คือ ความเป็นผู้รู้จัก
เลือกบุคคลที่ควรคบการรู้จักบุคคลแต่ละคนในแง่มุมต่างๆ เช่น อุปนิสัยใจคอมีคุณธรรมมีความ
ประพฤติส่วนตัวและหน้าที่การงานและรู้จักที่จะเลือกคบหาบุคคลที่ควรคบเป็นเหตุให้รู้จักบุคคลแต่
ละบุคคลโดยละเอียดดีถี่ถ้วนท าให้ได้คบหาแต่คนดีหรือท าให้เลือกใช้คนท างานได้ถูกต้อง๕๙ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่าการรู้จักบุคคล คือ รู้จักฐานะนิสัยใจคอของ
บุคคลนั้นๆ ให้ถูกต้องเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเหมาะสมรู้จักว่าเขาเป็นบัณฑิต คือ
คนดีจักได้เข้าใกล้ให้เหมาะแต่ละบุคคลไปภาษิตที่ว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิต
พาไปหาผล”๖๐

 

                                                           
๕๕สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐. 
๕๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 

หน้า ๖.  
๕๗สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, บริหารด้วยสัปปุริสธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๕๘วันทนา เมืองจันทร์, วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔.   
๕๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช) ), ภาษาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑-๑๗๒.   
๖๐สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๑.   



๒๕ 
 

สรุปว่า การพัฒนาตนด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้ การกระท าของผู้พัฒนาในการ
รู้จักบุคคลและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานเ พ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติในการพัฒนาตนและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 

สัปปุริสธรรม ๗ ประการเหล่านี้ นอกจากจะท าให้ผู้พัฒนาตนเป็นแบบอย่างที่ดีท าให้สามารถ
รักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้รวมถึงคุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดีคนฉลาด
และเหมาะสมที่จะคบหาด้วยและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 



 
บทท่ี ๓ 

พฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

๓.๑ ความหมายของพฤติกรรม 
 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” ไว้ดังนี้ 

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงสิ่งที่บุคคลกระท า 
แสดงออก ตอบสนองหรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ ได้ยิน อีกทั้งวัดได้ตรงกัน ด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม เช่น การร้องไห้ การกิน การวิ่ง  การขว้าง 
การอ่านหนังสือ การเต้นของชีพจร การเต้นของหัวใจ การกระตุกของกล้ามเนื้อ เป็นต้น๑ 

พรรณราย ทรัพยะประภา ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระท าใดๆ ก็
ตามซึ่งสามารถสังเกตได้โดยบุคคลอ่ืน หรือ โดยการใช้เครื่องมือ พฤติกรรมมิได้หมายความเฉพาะแต่
เพียงการแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเท่านั้น ยังรวมไปถึงการกระท าหรือกิจกรรมภายใน
ความรู้สึกของบุคคลด้วย๒ 

ประสาน-ทิพวรรณ หอมพูล ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “พฤติกรรม” ไว้ดังนี้ 
๑) หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็น

ได้จากการกระท ากิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งมีท้ังทางดีและทางไม่ดี เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ เสียใจ การ
ออกก าลังกาย เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การ
เรียนรู้ การจ า การลืม และความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น 

๒) หมายถึง กระบวนการต่างๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมของบุคคล
เหล่านั้นออกมาในรูปของการกระท า หรือการแสดงออกของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งอยู่ภายใต้กลไกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

มนุษย์ทุกคนจะมีกระบวนการของพฤติกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทุกคนจะมีความ
ต้องการและมีสาเหตุจูงใจเป็นของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถตัดสินใจที่จะกระท าการต่างๆ 
ด้วยความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเอง สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์๓ 

กันยา สุวรรณแสง ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม คือ กิริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าทาง 
การประพฤติ ปฏิบัติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฎสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 

                                                           
๑สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, การปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖), 

หน้า ๒. 
๒พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๙), หน้า ๒. 
๓ประสาน-ทิพวรรณ หอมพูล, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐ์การพิมพ์, ๒๕๓๗), 

หน้า ๗๓-๗๔. 



 
 

๒๗ 
 

๕ ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัสฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือมิฉะนั้นก็สามารถวัด
ได้ด้วยเครื่องมือ๔ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทาง
กล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า๕ 

สงวน สิทธิเลิศอรุณและคณะ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การกระท าหรือ
กิริยาที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย ทางกล้ามเนื้อ ทางสมอง ทางอารมณ์ และทางความรู้สึกนึกคิด ซึ่ง
โดยปรกติมนุษย์และสัตว์ย่อมแสดงออกมาให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัด และเห็นไม่ได้ชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเป็นส าคัญ๖ 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม 
(behavior) นั้นอาจกล่าวได้ว่าคือการกระท าหรืออาการที่แสดงออกของบุคคล (Action) ทั้งนี้รวมถึง
การงดเว้นการกระท าด้วย (Inaction) นอกจากนั้นการตัดสินใจที่รู้สึกได้ของบุคคล กลุ่มหรือองค์การ 
หรือการกระท าที่ซ่อนเร้นแต่พร้อมที่จะแสดงออก อาทิ การมีความคิดริเริ่ม ก็นับเป็นการกระท า
เช่นกัน ดังนั้น ค าว่า “พฤติกรรม” จึงรวมถึงสิ่งที่บุคคล กลุ่มหรือองค์การประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่เปิดเผย (Overt behavior) และยังรวมถึงพฤติกรรมที่ยังไม่แสดงออกหรือพฤติกรรมซ่อน
เร้น (Covert behavior) ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการภายในอ่ืนๆ ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ 
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังรวมถึงการงดเว้นการกระท า หรือการไม่แสดงออกทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอีก
ด้วย๗ 

สรุปว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออากัปกิริยาต่างๆ ของมนุษย์ที่ปรากฏออกมาทาง
ทวารทั้ง ๓ อันบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ 
โดยการกระท านั้นมีทั้งดีและไม่ดี อันเป็นผลมาจากการตอบสนองความรู้สึกที่มีต่อสิ่งเร้า 

 
๓.๒ องค์ประกอบของมนุษย์ 

การศึกษาเรื่องของมนุษย์นั้น จ าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์
ไว้ด้วย เพราะจะท าให้มองเห็นความหมายของชีวิตมนุษย์ดียิ่งข้ึน ในเรื่ององค์ประกอบของมนุษย์นี้ ถ้า
จะพิจารณาในแง่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ก็จะไม่มีอะไรมาก นอกจากทางวัตถุ หรือสสารและ
ปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้น ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจ แต่ถ้ามองจากทรรศนะของมนุษยศาสตร์และ

                                                           
๔กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 

๒๕๔๒), หน้า ๙๒. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘), หน้า ๕๘๐. 
๖สงวน สุทธิเลิศอรุณและคณะ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ชัยศิริการพิมพ์, 

๒๕๒๒), หน้า ๑. 
๗สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การทฤษฎีและการประยุกต์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓–๑๔. 



 
 

๒๘ 
 

สังคมศาสตร์ ก็จะรวมเอาทางกายภาพเข้าไปด้วย แต่เพ่ิมเติมส่วนที่เป็นนามธรรมที่ทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติไม่สนใจหรือพิสูจน์ไม่ได้เข้าไปด้วย๘ 

หากเรามองเห็นและเข้าใจว่ามนุษย์นั้นมีแต่ร่างกาย ไม่มีอย่างอ่ืนเป็นเครื่องประกอบกันเข้า
เป็นชีวิต เช่น จิต (Mind) หรือ วิญญาณ (Consciousness) แล้ว ก็จะให้ความส าคัญแก่ร่างกายด้วย
การปรนเปรอด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ สาระส าคัญของความเป็นมนุษย์อันได้แก่คุณธรรม จริยธรรมหรือ
มนุษยธรรม อันเป็นหลักพึงประพฤติปฏิบัติเพ่ือความอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ ย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อ
มนุษย์ให้ความส าคัญแก่ร่างกายอย่างเดียว เขาจะไม่ค านึงถึงคุณงามความดี ความชั่ว ไม่ใส่ใจถึงบาป
บุญคุณโทษ อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

๓.๒.๑ องค์ประกอบของมนุษย์ด้านปรัชญา 
ปรัชญาตะวันตก โดยเฉพาะปรัชญาของเพลโต และอริสโตเติล แบ่งร่างกายมนุษย์ออกเป็น ๓ 

ส่วน จากข้างล่างไปถึงข้างบน คือ 
๑) กาย ตั้งแต่ทวารหนัก ทวารเบา จนไปถึงลิ้นปี่ อันประกอบด้วยอวัยวะขับถ่าย 

สืบพันธุ์ และระบบย่อยอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความเป็นสัตว์ 
๒) ใจ ตั้งแต่ลิ้นปี่ไปจนถึงคออันประกอบด้วยหัวใจและนม อันแสดงถึงคุณธรรมที่

สูงสุดของความกล้าหาญ 
๓) จิต ได้แก่ ศีรษะ ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมอันสูงสุดด้านเหตุผลและความคิด๙ 

องค์ประกอบของมนุษย์ หากมองในแง่ของอภิปรัชญา ในทรรศนะของนักปรัชญาตะวันตก
แล้ว ประเด็นที่ควรพิจารณาคือทรรศนะของนักปรัชญาฝุายจิตนิยม ( Idealism) และ นักปรัชญาฝุาย
สสารนิยมหรือวัตถุนิยม (Materialism) มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยนักปรัชญาฝุาย จิตนิยมเห็นว่า
องค์ประกอบของมนุษย์นั้นแบ่งเป็น ๒ ประการ คือ จิตกับกาย และเชื่อว่าจิตส าคัญกว่า เพราะกาย
เป็นตัวตนที่เปลี่ยนแปลงได้ ส่วนจิตหรือวิญญาณเป็นอมตะ วิถีชีวิตของแต่ละคนนั้น เป็นไปตามการ
บังคับบัญชาของจิตของแต่ละบุคคล ร่างกายเป็นเพียงสนองเจตจ านงของจิตเท่านั้น ในขณะที่นัก
ปรัชญาฝุายสสารนิยมหรือวัตถุนิยมมีความเห็นตรงกันข้าม คือ องค์ประกอบของมนุษย์ไม่มีจิตหรือ
วิญญาณ มีแต่เพียงร่างกายเท่านั้น ร่างกายมนุษย์เป็นการรวมตัวของโปรตรอน อิเล็กตรอนเหมือนกับ
วัตถุอ่ืนๆ ต่างกันที่ว่าสลับซับซ้อนกว่า พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ ที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์
ทางจิตนั้น ที่แท้คือการกระทบกระทั่งของอิเล็กตรอน โปรตรอน ซึ่ งเป็นปรากฏการณ์ทางสสาร
นั่นเอง๑๐ 

นักปรัชญาฝุายทวินิยม (Dualism) มีความเห็นว่ามนุษย์มีองค์ ประกอบ ๒ ประการ คือสสาร
และจิต หรือร่างกายและจิต ทั้งกายและจิตมีความสัมพันธ์กัน โดยไม่มีใครสร้างใครหรือใครเกิดก่อน

                                                           
๘นิพนธ์ คันธเสวี, มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๘), หน้า ๖. 
๙กฤษณา ศักดิ์ศรี, มนุษยสัมพันธ์ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : บ ารุงสาส์นการพิมพ์, 

๒๕๓๔), หน้า ๑๑๕. 
๑๐วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 

๒๕๔๒), หน้า ๕๖-๖๙. 



 
 

๒๙ 
 

ใคร จิตก็มีอยู่ สสารก็มีอยู่ คือมีในความเป็นจริงของมัน นั่นหมายความว่า จิตมีความเป็นจริงในความ
เป็นอสสาร กายมีความเป็นจริงในความเป็นสสาร แนวโน้มที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือปรัชญาธรรมชาติ
นิยม ที่ยึดทฤษฎีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด (Emergent Evolution) ที่ยอมรับว่า จิตเป็นผลของ
วิวัฒนาการ 

ปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธปรัชญา ถือว่า “คนเกิดมาจากเหตุปัจจัยคือมีองค์ประกอบ
หลายๆ อย่าง รวมกันเป็นเหตุให้เกิดข้ึนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีรูปร่างลักษณะตามที่เห็นอยู่
ในปัจจุบัน”๑๑ 

๓.๒.๒ องค์ประกอบของมนุษย์ด้านศาสนา 
เมื่อมองโดยภาพรวมของแต่ละศาสนาแล้ว ส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 

๒ ประการ คือ ร่างกาย (Body) และจิตวิญญาณ (Soul หรือ Spirit) หากมนุษย์ปราศจากจิตหรือ
วิญญาณอันเป็นส่วนส าคัญของชีวิตแล้ว ก็ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ย่อมแตกสลายไป ในหลักค าสอน
ที่ส าคัญของแต่ละศาสนาเห็นว่า ชีวิตมิได้สิ้นสุดหลังจากตายไปแล้ว แต่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอีก 
ร่างแตกสลายไป แต่จิตวิญญาณนั้นยังอยู่ จึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์อีก 

พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่ามนุษย์หรือสัตว์ในโลกนี้มีองค์ประกอบของร่างกายด้วยกัน ๒ ส่วน 
คือ ๑) ร่างกาย (Body) อันเป็นส่วนสสาร วัตถุธรรม หรือรูปธรรม(Material) และ ๒) จิตใจหรือ
วิญญาณ (Mind or Consciousness) อันเป็นส่วนนามธรรม (Form) ระหว่างร่างกายกับจิตใจนี้ จิต
ส าคัญกว่าร่างกาย เพราะจิตเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทุกอย่างของร่างกายที่แสดงออกมา หรือเป็น
เครื่องมือบังคับบัญชาให้ร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น๑๒ 

ในศาสนาพราหมณ์ถือว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์ด้วย เกิดจากองค์ประกอบ
ดั้งเดิมอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอันมีอยู่คู่กับโลก เรียกว่า พรหม หรือปรมาตมันองค์ประกอบของ
มนุษย์ทั้งหมดเกิดจากสิ่งนี้ ปรมาตมันเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนออกมาจาก
ปรมาตมันทั้งสิ้น๑๓ 

คติความเชื่อในเรื่ององค์ประกอบของมนุษย์ตามหลักคริสตศาสนาถือว่ามนุษย์มีเกิดจาก
องค์ประกอบขั้นมูลฐาน ๒ ประการคือ สิ่งที่ เป็นวัตถุธรรม(กาย) และสิ่งนามธรรม(จิต) โดย
องค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้เกิดจากการบันดาลของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งรวมไปถึงการ
สร้างมนุษย์ด้วย๑๔ 

ศาสนาอิสลามกล่าวถึงก าเนิดของมนุษย์ว่า พระเจ้า (คือ อัลลอฮ์) เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง 
ซึ่งหมายถึงมนุษย์รวมถึงสากลจักรวาลล้วนถูกสร้างขึ้นมาตามเจตนารมณ์หรือความประสงค์ของ          
พระเจ้า โดยวิถีชีวิตหรือ “การด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตามธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของ

                                                           
๑๑เสรี พงศ์พิศและคณะ, คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลามและคริสตศาสนา ,

(กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๒๐. 
๑๒ส .ส. ๑๕/๖๒/๗๓. 
๑๓เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หน้า ๕๘. 
๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๗. 



 
 

๓๐ 
 

เจตนารมณ์ของอัลลอฮ์”๑๕ พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมา โดยจะเห็นได้จากโองการในคัมภีร์            
อัลกุรอาน ที่เกี่ยวกับก าเนิดและธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ว่า “อัลลอฮ์ ทรงสร้างสิ่งที่มีชีวิต        
ทุกชนิดจากน้ า ดังนั้น ในพวกมันที่เคลื่อนด้วยท้องของมันและในพวกมันมีที่เดินด้วยเท้าทั้งสอง และ
ในพวกมันมีที่ไปด้วยเท้าทั้งสี่ อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ประสงค์แท้จริง อัลลอฮ์ทรงอานุภาพ
เหนือสิ่งทั้งปวง”๑๖ 

ดังนั้น องค์ประกอบของมนุษย์ในทรรศนะของศาสนาอิสลามเห็นว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นมาจากน้ าและดินตามขั้นตอนของชีวิตแต่ละช่วง ๆ อันเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพของมนุษย์ 
(รูปธรรม) มนุษย์มีลักษณะเด่นเฉพาะในตัวของมนุษย์เอง(ในส่วนนามธรรม) คือการ ได้รับ "รุฮ์"๑๗ 
จากพระเจ้า ค าว่า "รุฮ์" ในภาษาไทยแปลว่า วิญญาณ (soul, spirit) ในประเด็นนี้องค์ประกอบ       
ของมนุษย์ในทรรศนะของศาสนาอิสลาม น่าจะมีองค์ประกอบ ๒ ส่วนด้วยกันคือ ร่างกายและ
วิญญาณ แต่ค าว่า "รุฮ์" คือ วิญญาณนี้ “ท่าน อบุล อะอ์ลา เมาดูดีย์ อธิบายความว่า รุฮ์ ในโองการนี้ 
“พระองค์ทรงท าให้เขาสมบูรณ์และทรงเปุารุฮ์ของพระองค์เข้าไปในเขา" ไว้กว้างกินความทั้งร่างกาย 
จิตใจ อ านาจ ความรู้สึก และปัญญา ซึ่งอัลลอฮ์ ทรงก าหนดให้คนมีเหนือกว่าสัตว์โลกทั้งหลาย”๑๘ 

สรุปแล้วมนุษย์ในทรรศนะของศาสนาอิสลามมีองค์ประกอบ ๒ ส่วนคือ ด้านร่างกายกับ 
ด้านรุฮ์หรือด้านจิต แต่ละด้านมีความส าคัญพอ ๆ กัน ท างานประสานกัน รุฮ์จะปรากฏอ านาจ
ออกมาทางอวัยวะต่าง ๆ ในลักษณะของการท าหน้าที่ในการรับรู้ เช่น ตาเป็นส่วนร่างกาย รุฮ์จะ        
มีอ านาจทางตาคือการเห็นรูป เป็นต้น 

๓.๒.๓ องค์ประกอบของมนุษย์ด้านสหวิทยาการ 
จากการศึกษาค้นคว้า โดยอาศัยวิชาการต่าง ๆ แบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary)         

ก็พอสรุปได้ว่ามนุษย์มีการอุบัติขึ้นมาอย่างมีวิวัฒนาการ เป็นล าดับ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและ
พัฒนาเรื่อยมาจนเข้าสู่ความเป็นมนุษย์สมัยใหม่ (Modern Man) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา 
ศักดิ์ศรี ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นั้น จะมองดูเฉพาะในส่วนย่อย 
(Micro) เท่านั้นยังไม่พอ จะต้องศึกษาพิจารณาในแง่ส่วนรวม (Macro) คือในมิติที่กว้างขวาง หรือมิติ
แห่งเวลาอันยาวนาน ซึ่งอาศัยประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ประวัติศาสตร์โบราณคดี แล ะ
มานุษยวิทยา๑๙ จากการศึกษาเรื่องราวมนุษย์โดยอาศัยวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งในมิติจุลภาคและมหัพภาค อันมีลักษณะเป็นสหวิทยาการแล้ว   
คงพอสรุปได้ว่า องค์ประกอบของมนุษย์มี ๒ ประการคือ๒๐ 

                                                           
๑๕เสรี พงศ์พิศและคณะ, คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลามและคริสตศาสนา ,       

อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๕. 
๑๖เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๒๔. 
๑๗เรื่องเดียวกัน. 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๙. 
๑๙กฤษณา ศักดิ์ศรี, มนุษย์สัมพันธ์ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า, ๑๑๖. 
๒๐ประสาน เศรษฐนันท์, “ความคิดเห็นทางคณิตศาสตร์ระหว่างทฤษฎีวิวัฒนาการและ

เอ็มบริโอโลยี่”, วารสารรามาธิบดี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๓ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘) : ๒๙. 



 
 

๓๑ 
 

๑) องค์ประกอบทางกาย เราใช้ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยเฉพาะวิชา
ชีววิทยา เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ว่ามนุษย์นั้นเหมือนกันในส่วนรวม ที่แตกต่างกันก็ใน
ความสมบูรณ์และความสมประกอบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ มนุษย์ย่อมมี “อาการ 
๓๒” เหมือนกัน แต่อาจต่างกันไปตามเชื้อชาติ ในด้านขนาด รูปร่าง สีสัน นอกจากกรณีพิเศษ เช่น           
คนพิการ แต่เขาก็เป็นมนุษย์ซึ่งอาจเกิดจากการบกพร่องหรืออุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบ
ทางกายนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายท าลายไปได้ เพราะความเจ็บไข้ได้ปุวย หรือเสื่อม        
ตามอายุขัยซึ่งถูกก าหนดไว้ตาม “ธรรมชาติ” 

๒) องค์ประกอบทางจิต อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ปรากฏการณ์หรือหน้าที่ คือ           
ทางความคิดและทางใจ 

ก) ทางความคิด (Mental) มักจะใช้ค าถามว่า อะไรผิด ถูก เหมาะสม         
รู้หรือไม่ เข้าใจหรือไม่รู้มากหรือรู้น้อย ฯลฯ 

ข) ทางจิตใจ (Moral หรือ Spiritual) แสดงออกในลักษณะของความเชื่อ
ศรัทธาว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรเป็นบาปบุญคุณโทษ และความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และ       
การเวียนว่ายตาย เกิดแต่จิตวิทยาตะวันตกมักแบ่งจิตออกเป็น ๓ ส่วนคือ การรับรู้ (Cognition) 
เจตนา (Conation) และความรู้สึก (Affection) แม้จะเป็นการแบ่งที่ไม่ละเอียดนักก็ตาม 

 
๓.๓ ธรรมชาติของมนุษย์ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค านิยามค าว่า “ธรรมชาติ” ว่าหมายถึง สิ่งที่เกิดมี
อยู่ตามธรรมดา๒๑ ส่วนค าว่า “มนุษย”์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีใจสูง๒๒ 

ดังนั้น ธรรมชาติของมนุษย์(Human nature) จึงหมายถึง สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดา         
ที่เกิดมีในมนุษย์ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการกระท าที่มีต่อตนเอง และสภาพแวดล้อมในรูป
ของพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งที่สังเกตเห็นได้ และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ รองศาสตราจารย์สมใจ เขียว
สด ได้ให้ความหมายธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่ติดตัวมากับมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ทุกคนมี    
ทุกคนต้องการ ทุกคนคิดและมีความรู้สึกเหมือน ๆ กัน อันเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
มนุษย์เชื้อชาติใด สัญชาติใดก็ตาม เช่น มนุษย์ทุกคนมีส่วนประกอบร่างกายเหมือนกันคือ มี แขน   
ขา จมูก ปาก ตับไต ฯลฯ และมีความคิดตามปกติเหมือนกัน…ลักษณะปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้น        
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั้นถ้าพิจารณาถึงส่วนรวม หรือลักษณะส่วนใหญ่ของมนุษย์ดังกล่าว 
มนุษย์นั้นมีธรรมชาติทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกัน แต่ถ้าพิจารณาถึงรายละเอียดลักษณะส่วนต่างๆ 
ของมนุษย์ จะพบว่า มีความแตกต่างกัน คือ ในความเหมือนกันนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน…อิทธิพล
ที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกันนั้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม๒๓ 

                                                           
๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๘. 
๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๑.  
๒๓สมใจ เขียวสด , มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ-

ธนบุรี, ๒๕๓๖), หน้า ๓๖–๓๗. 



 
 

๓๒ 
 

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์จะมุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งในทรรศนะใดทรรศนะหนึ่งนั้น ย่อมไม่สามารถให้ค าตอบในเรื่องธรรมชาติพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่ชัดเจนได้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ได้มีศาสตร์
สาขาต่างๆ กล่าวถึงไว้มาน าเสนอโดยสังเขปดังนี้ 

๓.๓.๑ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ทางชีววิทยา 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านชีววิทยา นับตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาการไปมาก เริ่มต้นจากการที่ชาร์ล ดาร์วิน (Darwin , ๑๘๕๒) ได้อธิบายถึง
พัฒนาการของมนุษย์ โดยได้เสนอทฤษฎีการเลือกสรรตามธรรมชาติ ว่ าสิ่งมีชีวิตจะด ารงอยู่ได้ก็
ต่อเมื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ทางด้านชีววิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ การค้นพบกฎเบื้องต้นทาง
พันธุกรรมศาสตร์ของเมนเดล (Mendel) ว่าด้วยการอธิบายการถ่ายทอดลักษณะบุคคลจากบรรพ-
บุรุษไปสู่ลูกหลาน อันได้แก่ ยีนส์ (Genes ) และ โครโมโซม (Chromosomes) ต่อมาในศตวรรษที่ 
๒๐ ได้มีการทดลองที่เกี่ยวกับมนุษย์เกิดขึ้น โดยใช้สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษากรณี
ตัวอย่าง และการเฝูาสังเกตพฤติกรรมในอันท่ีจะอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 

การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานพฤติกรรมมนุษย์ทางชีววิทยามุ่งศึกษาที่อินทรีย์  (Organism) ใน
ส่วนที่เป็นกายภาพ (Physical) ด้วยเหตุผลที่ว่า การที่มนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจนั้นอาจ
วิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญของมนุษย์ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมได้ ๓ ระบบคือ 

ระบบประสาท (Nervous System)๒๔ 
ระบบประสาทเป็นระบบที่ส าคัญที่สุดของร่างกายในการรับรู้ และการแสดงพฤติกรรม เช่น 

บุคคลที่ปกติมีอาการครบ ๓๒ ประการ จะใช้ประสาทในการรับรู้และแสดงพฤติกรรมได้ตามปกติ แต่
ในรายที่มีอาการไม่ครบ ๓๒ เช่น หูหนวก ตาบอด หรือเป็นอัมพาตก็ไม่อาจรับรู้หรือแสดงพฤติกรรม
ได้อย่างสมบูรณ์ เราอาจเปรียบเทียบระบบประสาทของมนุษย์ได้กับระบบชุมสายโทรศัพท์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ระบบประสาทท าหน้าที่เหมือนสถานีศูนย์กลางเครือข่ายสามารถที่จะติดต่อ
รับข่าวสาร และสั่งการได้ตลอดเวลาและทุกส่วนของร่างกาย เช่นเดียวกับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
โทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งในกรุงเทพฯและกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด เป็นต้น 

ระบบประสาทของมนุษย์ที่ส าคัญแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ 
๑) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 
๒) ระบบประสาทภายนอก (Peripheral Nervous System) 
๓) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Automatic Nervous System) 

ระบบกล้ามเนื้อ (Muscle System)๒๕ 
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ๓ ชนิด คือ 

                                                           
๒๔สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรา

พิพัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒-๒๓. 
๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘. 



 
 

๓๓ 
 

ก) กล้ามเนื้อลาย (Striated Muscle) มีลักษณะเป็นลายหรือเป็นเส้นๆ มีอยู่หลาย
เส้นรวมกันเป็นมัด อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น กล้ามเนื้อแขนและขา 
เป็นต้น 

ข) กล้ามเนื้อเรียบ ( Smooth Muscle) มีลักษณะเป็นผืนเรียบติดต่อกัน อยู่ภายใต้
การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น กระเพาะอาหารและล าไส้ เป็นต้น 

ค) กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) มีลักษณะแตกต่างไปจากกล้ามเนื้อลายและ
กล้ามเนื้อเรียบ เป็นกล้ามเนื้อแบบพิเศษ คือกล้ามเนื้อหัวใจ ทั้งนี้ อยู่ในความควบคุมของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ 

ระบบต่อม (Gland System)๒๖ 
ระบบต่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะต่อมเหล่านี้จะผลิตสารเคมีหรือฮอร์โมน

บางชนิด มาควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ บุคคลที่มี
ต่อมเพศสมบูรณ์และท าหน้าที่ได้ตามปกติ ก็จะมีลักษณะพฤติกรรมของความเป็นหนุ่ม หรือเป็นสาว
สมบูรณ์ด้วย หนุ่มสาววัยรุ่นส่วนใหญ่จะเกิดสิวที่บริเวณใบหน้าและส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะต่อมไขมันมีการอุดตัน หรืออาจมีเชื้อโรคซึมเข้าไปในเนื้อเยื้อ ท าให้เกิดสิวหรือเกิดอาการ
อักเสบของสิวได้ ระบบต่อมต่างๆ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

ก) ต่อมมีท่อ (Duct gland) เป็นต่อมที่มีท่อ และผลิตสารละลายออกมาตามท่อ 
เพ่ือประโยชน์เฉพาะอย่าง เช่น 

๑) ต่อมเหงื่อ ขับเหงื่อ 
๒) ต่อมน้ าตา ขับน้ าตา 
๓) ต่อมน้ านม ขับน้ านม 
๔) ต่อมน้ าลาย ขับน้ าลาย 
๕) ต่อมบาโธลิน (ในเพศหญิง) ขับน้ าเมือก 
๖) ต่อมไขมัน ขับไขมัน 

ข) ต่อมไร้ท่อ (Ductless gland) เป็นต่อมที่ไม่มีท่อ ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน แล้วดูด
ซึมเข้าไปกับกระแสโลหิตไหลเวียนทั่วร่างกาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต่อมต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคลได้ ระบบต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์มาก โดยท างานสัมพันธ์กับระบบ
ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อเป็นศูนย์รวมของต่อมผลิตสารเคมี คือ ฮอร์โมน (Hormones) เข้าสู่กระแส
เลือด จากการทดลองของนักวิจัยในสวีเดน เพ่ือศึกษาฮอร์โมนจากกลุ่มอาสาสมัคร เมื่อได้ดู
ภาพยนตรท์ี่กระตุ้นอารมณ์ผู้ชม โดยการวิเคราะห์ปัสสาวะของผู้ชมพบว่า อารมณ์กลัว สนุก เศร้า มี
ผลต่อการหลั่งฮอร์โมน ระดับของฮอร์โมนมีผลกระทบต่ออารมณ์และความสามารถทางสมอง เช่น 
การหลั่งฮอร์โมนไทรออกซินจากต่อมไทรอยด์ จะท าให้คนมีอาการทางประสาท หงุดหงิด ผู้หญิง จะ
มีความเชื่อมั่นในระยะตกไข่ เมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน                   
(Progesterone) อยู่ในระดับสูง แต่มีอารมณ์เพ่ิมขึ้น ระยะมีโลหิตประจ าเดือน (Menstrual 

                                                           
๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘-๒๙. 
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Periods) มีการศึกษาพบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของหญิงที่ปุวยขณะระดับฮอร์โมนต่ า และประมาณ 
๕๗ % ของผู้ชายที่ฆ่าตัวตาย ผู้ชายก็มีอารมณ์ข้ึน-ลงคล้ายกับหญิงที่มีรอบเดือน๒๗ 

จากข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวมาแล้ว สรุปให้เห็นปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยาว่ามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นกลไก ขบวนการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ตามที่กล่าวมา ทั้งระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบต่อม ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในส่วนปัจเจก
บุคคลและกลุ่มบุคคล หากการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ผิดปกติไป ย่อมท าให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างกรณีของระบบประสาท ระบบประสาทเป็นระบบหนึ่งในการท า
หน้าที่ควบคุมความรู้สึก การแสดงออกของมนุษย์ ทั้งในส่วนของความคิด การรับรู้ ความจ า หรือการ
ตัดสินปัญหา เช่นในกรณีของระบบประสาทส่วนปลายที่ประกอบด้วยระบบประสาทกล้ามเนื้อกับ
ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเธติค และ
ระบบประสาทพาราซิมพาเธติค ระบบประสาททั้งสอง โดยทั่วไปสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อ
ความรู้สึกของบุคคลโดยระบบประสาทระบบแรกคือระบบซิมพาเธติค จะมีอิทธิพลต่อบุคคลในแง่
ของการที่จะท าให้ร่างกายของบุคคลสามารถท างานได้มากขึ้น ขณะที่ระบบประสาทที่สอง คือระบบ
ประสาทพาราซิมพาเธติคจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในแง่ของการที่ท าให้ร่างกายของบุคคลมีความสงบ
อยากจะพักผ่อน ดังนั้น การที่บุคคลบางคนสามารถท างานได้มากข้ึน ขณะที่บุคคลบางคนไม่สามารถ
ท างานได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของระบบประสาทส่วนที่เรียกว่าระบบซิมพาเธติค...นี้ เป็นส่วน
หนึ่งของระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

๓.๓.๒ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ทางสังคมวิทยา 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคมวิทยา เป็นการพิจารณาพฤติกรรมมนุษย์ในแง่การ

มีชีวิตและการท าหน้าที่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการให้ความส าคัญทาง
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคม โดยมองว่าลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การรับรู้ความต้องการของผู้อ่ืน และการรับรู้ความส าคัญของพฤติกรรมใน
บริบททางสังคม มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามที่จะศึกษาและเรียนรู้สังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสังคมว่า 
สังคมคืออะไร มีความเป็นมาในอดีต ด ารงอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตอย่างไร 

ดุษณี แก้วก าเนิด ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม” ว่า พ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมมนุษย์ทางสังคมวิทยา มุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมของอินทรีย์ สภาพของสังคมแต่ละสังคม
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑) กลุ่มคน มนุษย์ที่อยู่รวมกันในพ้ืนที่เดียวกันมีเผ่าพันธุ์เดียวกัน ต่อมามีการขยาย
เผ่าพันธุ์ไปสู่ถิ่นอ่ืนอันเนื่องมาจากการเพ่ิมปริมาณของสมาชิกในสังคมนั้น อาจเริ่มมีการผสมผสาน
ระหว่างเผ่าพันธุ์ มีการอพยพออกไปและย้ายเข้า เมื่อมีการผสมผสานกับเผ่าพันธุ์อ่ืน ย่อมเป็นไปได้
ว่าพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลเผ่าพันธุ์เดิมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะอิทธิพลวัฒนธรรม
การเป็นอยู่ของชนในเผ่าพันธุ์อื่นเข้ามามีบทบาท 

                                                           
๒๗เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟเอ็ด

ดูเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒. 
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๒) ทรัพยากรและธรรมชาติในพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการสร้างสภาพสังคมเป็นตัวชักน าให้คนมาอยู่ร่วมกัน และเกิดพฤติกรรมทางสังคมขึ้น เมื่อ
ทรัพยากรในสังคมนั้นถูกใช้สอยโดยมนุษย์และมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ พฤติกรรมของคนในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะอิทธิพลของปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

๓) รูปแบบของการด าเนินชีวิตและรูปแบบวิธีการในการอยู่ร่วมกัน ในการด ารงชีพ
ของคนจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ เมื่อมีการอยู่รวมกันก็มีการขยายเผ่าพันธุ์สืบพันธุ์มีลูกมีหลาน ความ
เป็นอยู่จึงเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนในสังคม จากคนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน และบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
จากสังคมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน กลายเป็นสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น กิจกรรมทางสังคมมีกฎเกณฑ์เพ่ือ
ความเอกภาพและความสงบสุขของสังคม จึงส่งผลให้รูปแบบการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงไป 

๔) สถาบันต่างๆ ทางสังคม อันได้แก่สถาบันที่คนสร้างขึ้นในสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น สถาบันเหล่านี้ มีงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก เครื่องมือเครื่องใช้ หน่วยงาน องค์กรที่ช่วยกันสร้างขึ้น
อย่างมีรูปแบบ มีระบบงานที่ชัดเจนและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมั่นคง เมื่อเป็นดังนี้ สถาบันต่าง ๆ 
ที่คนในสังคมนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีบทบาท อาจเป็นไปได้ว่า พฤติกรรมที่บุคคลแต่คนหรือแต่ละ
กลุ่มในสังคมแสดงออก ย่อมมีความแตกต่างกันไป อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสถาบันนั้นๆ๒๘ 

จากการศึกษาในเบื้องต้นแห่งปัจจัยพ้ืนฐานพฤติกรรมทางสังคมวิทยาของมนุษย์ ท าให้เรา
ทราบว่า มนุษย์ในสังคมพยายามแยกแยะประเภทพฤติกรรมของมนุษย์ ชนิดของบุคคล และชนิด
แห่งปรากฏการณ์ทางสังคม อีกทั้งพยายามค้นหากฎเกณฑ์อันเป็นระเบียบแห่งพฤติกรรมที่ควร
ประพฤติทางจริยธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันเหมาะสมใน
สังคม และสามารถในอันที่จะท านายพฤติกรรมของมนุษย์ได้ 

สรุปว่า ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยา ทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ล้วนมีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป บุคคลเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และ
ชุมชนนั้นประกอบด้วยคนมีเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติและทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไป เข้าไปมีบทบาทในสถาบันต่างๆ ทางสังคม สิ่งที่บุคคลแต่คนแสดงออกมาจึงแตกต่าง
กันไป การที่จะชี้ชัดลงไปว่า พฤติกรรมของนาย ก. แตกต่างจากพฤติกรรมของนาย ข. เพราะมี
ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน ย่อมเป็นการยาก ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
จากสิ่งเร้าเดียวกัน แต่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน จึงสมควรที่จะหาสมมติฐานอ่ืนๆ มาประกอบในการ
อธิบายหรือท านายพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจน โดยประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ือให้
ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมทางสังคมวิทยา ได้แก่ กลุ่มหรือการรวมกลุ่ม บรรทัดฐานทางสังคม
และค่านิยม สถานภาพบทบาท การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม ตลอดทั้งสถาบันทางสังคม ตัวแปรเหล่านี้

                                                           
๒๘ประสิทธิ์ ทองอุ่น, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๗–๑๘. 



 
 

๓๖ 
 

เป็นปัจจัยพ้ืนทางสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เรา พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคน
แสดงออกมาจึงแตกต่างกันออกไป 

๓.๓.๓ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ทางจิตวิทยา 
ปัจจุบันจิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ (Psychology is the study of 

human’s behavior) จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ 
(Psychology is the science of behavior and experience)๒๙ การอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์
ตามหลักวิชาจิตวิทยานั้น จึงมีความเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ เนื่องจากนักจิตวิทยาถือว่า พฤติกรรม
หรือการกระท าทุกอย่างจะต้องมี สาเหตุ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  จึงประกอบด้วย
กระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการตั้งปัญหาที่จะศึกษาสาเหตุนั้นขึ้น มีข้อ
สมมุติฐานคาดคะเนถึงค าตอบของปัญหา รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อสมมุติฐาน น าข้อมูลที่หามา
ได้มาท าการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจะน าไปสู่การประเมินและสรุปผลที่ได้จากการศึกษานั้น 
และขั้นตอนสุดท้ายคือน าผลที่ได้จากการศึกษานั้นมาอธิบายพฤติกรรมว่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วน า
ผลนั้นไปประยุกต์ใช้เพ่ือจะแก้ปัญหาต่อไป อันเป็นจุดมุ่งหมายของจิตวิทยาคือเพ่ือความเข้าใจ 
(Understanding) การท านาย (Prediction) และการควบคุม (Control) พฤติกรรมมนุษย์ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

จิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรม เมื่อวิเคราะห์ดูปัจจัยพ้ืนฐานพฤติกรรมของ
มนุษย์ในด้านจิตวิทยาแล้ว จะเห็นว่า นักจิตวิทยาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์ในลักษณะที่
แตกต่างกันไป เช่น บางพวกเชื่อว่ามนุษย์เลวมาแต่ก าเนิด บางพวกเชื่อว่ามนุษย์ดีมาแต่ก าเนิด บาง
พวกเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น การกระท าหรือพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา เป็นลักษณะการท างานของจิตเป็นใหญ่ 
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์ด้านจิตวิทยาในงานวิจัยนี้ มุ่งไปที่การท างานของจิตอัน
เป็นส่วนความคิดและความรู้สึกเป็นส าคัญ เพราะกระบวนการท างานของจิตย่อมส่งผลให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมออกมา สอดคล้องกับพระพุทธ
พจน์ในพุทธปรัชญาที่ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด...ถ้าบุคคลมีใจอันโทษ
ประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่ก็ตาม ท าอยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น...”๓๐ และว่า “ธรรมทั้งหลาย
มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด...ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตาม ท าอยู่ก็ตาม สุขย่อมไปตาม
บุคคลนั้น...”๓๑ 

                                                           
๒๙Norman L. Munn, Introduction to Psychology, อ้างในพระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต 

(สุขด า), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญา
เถรวาทกับซิกมันด์ ฟรอยด์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, หน้า ๓๙. 

๓๐ขุ.ธ. ๒๕/๑/๒๓. 
๓๑ขุ.ธ. ๒๕/๒/๒๔. 



 
 

๓๗ 
 

สุภา มาลากุล ณ อยุธยา ได้พูดถึงปัจจัยพ้ืนฐานพฤติกรรมทางจิตวิทยาไว้ว่า มนุษย์จะ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมออกมา เนื่องมาจากการท างานของจิตใจเป็นส าคัญและ
การท างานของจิตใจนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 

๑) อวัยวะรับความรู้สึก (Sense Organism) อันได้แก่ประสาทสัมผัส ทั้ง ๗ ด้าน 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย การทรงตัว (ประสาทสัมผัสภายนอก) และความรู้สึกภายใน (จิตสัมผัส, 
ประสาทสัมผัสภายใน) เมื่อประสาทสัมผัสทั้งภายในและภายนอก สัมผัสกันหรือกระทบกัน จุดรวม
ประสาทสัมผัสทั้งหมดคือสมอง ก็จะแปรความหมายของการรับรู้แล้วส่งประสาทสัมผัสนั้นผ่านมา
ทางเส้นประสาทต่างๆ ก็จะเกิดการรับรู้ (Perception) ว่าสิ่งเร้านั้นคืออะไร มีคุณหรือมีโทษ เกิด
ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ สมองอันเป็นศูนย์รวมเก่ียวกับอารมณ์ ได้รับกระแสประสาทกระตุ้นให้มี
อารมณ์โต้ตอบ ทางบวกหรือทางลบ ศูนย์อารมณ์ส่งกระแสประสาทไปเร้าต่อมใต้สมอง (Pituitary) 
ให้หลั่งน้ าเพ่ือกระตุ้นต่อมหมวกไต (Adrenal) ซึ่งจะหลั่งน้ าขับอะดรีนาลิน (Adrenaline) ลงไปใน
กระแสโลหิต ระบบประสาทอัตโนมัติก็จะถูกเร้า เพ่ือควบคุมอวัยวะภายในให้มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง 

๒) สิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งเร้านี้อาจเป็นวัตถุหรือนามธรรมก็ได้ เป็นสิ่งเร้าภายนอก
หรือภายในร่างกายอินทรีย์เองก็ได้ สิ่งเร้าจากภายในได้แก่ความต้องการอารมณ์ นิสัยหรือความเคย
ชินและจิตใต้ส านึก 

สิ่งเร้าที่มีความรุนแรงและความถ่ีต่างๆ กัน มีผลให้การแสดงออกของคนแตกต่างกัน รวมทั้ง
สิ่งเร้าไปกระตุ้นปมในจิตใต้ส านึก ปฏิกิริยาโต้ตอบจะรุนแรงกว่าปกติ 

๓) ความตั้งใจแน่วแน่ (Attention) คนจะรับรู้รายละเอียดของสิ่งเร้าได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงได้ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่พอสมควร หากรับรู้สิ่งเร้าน้อยไปหรือขาด
ไป การแสดงออกโต้ตอบก็จะมีคุณภาพด้อยลงไป เช่น เมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา มีสิ่งแทรกแซงจาก
ภายนอกจิตใจตกอยู่ในภาวะเร่าร้อน วิตกกังวล หมกมุ่น เบื่อหน่าย ฯลฯ มีผลท าให้ความรู้สึกขาด
ความแม่นย า มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานของจิตทั้งหมด และลดคุณภาพของพฤติกรรม
โต้ตอบด้วย 

๔) การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการนึกคิดหรือการท างานของ
จิตใจมนุษย์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จะบันทึกไว้เป็นความจ า เมื่อสิ่งเร้าที่เคยประสบมาในอดีตปรากฏขึ้นอีก 
คนก็สามารถเรียกชื่อ บอกคุณค่ามีอารมณ์และแนวคิดในการโต้ตอบได้ถูกต้องเหมาะสม พฤติกรรม
ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ ฉะนั้นถ้าการเรียนรู้บกพร่องด้วยคุณภาพและโอกาส คนนั้นๆ 
ก็จะมีการท างานของจิตใจบกพร่องไป มีผลให้การแสดงออกไม่เหมาะสมแต่เราก็สามารถสร้าง
สถานการณ์ (Conditioning) ให้เขาเรียนรู้เสียใหม่ (Relearn) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมใหม่มาแทนที่
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เป็นการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

 ๕) การเกี่ยวโยง (Association) ระหว่างศูนย์ต่างๆ ในสมอง ทั้งด้านกายวิภาค 
(Anatomical) และสรีรวิทยา (Physiological) ทุกขั้นตอนในการท างานของจิตใจจะต้องมีการเกี่ยว
โยงระหว่างศูนย์ต่างๆ เช่น การรับรู้ว่าสิ่งเร้าคืออะไร มีคุณค่าอย่างไร ต้องมีการเกี่ยวโยงกับเชาวน์
ปัญญาและความจ า จึงจะรับรู้สิ่งเร้านั้นได้ถูกต้อง อีกทั้งจะต้องมีการเกี่ยวโยงจากศูนย์การรับรู้ ไปสู่



 
 

๓๘ 
 

ศูนย์เกี่ยวกับอารมณ์ ศูนย์เกี่ยวกับการพูดและการเคลื่อนไหวด้วย จึงจะเกิดพฤติกรรมโต้ตอบต่อสิ่ง
เร้าได ้

๖) ระดับความรู้สึกตัวของบุคคล การรู้สึกตัวของบุคคลมี ๓ ระดับ คือ 
ก) รู้สึกตัวเต็มที่ (Full consciousness) เป็นการรับรู้สิ่งเร้าและตอบโต้

ได้ถูกต้อง 
ข) ครึ่งหลับครึ่งตื่น (Semiconsciousness or Semicoma) เป็นการ

รับรู้สิ่งเร้า แต่ไม่ตอบโต้ 
ง) หมดสติหรือไม่รู้สึกตัวเลย (Unconsciousness or Coma) เป็นสภาพ

หมดความรู้สึก ความรู้สึกและการตอบโต้ที่บกพร่องอาจเนื่องมาจากการที่สมองถูกกระทบกระเทือน 
การตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา หรือสิ่งมึนเมา๓๒ 

เมื่อนักจิตวิทยาทั่วไปได้ศึกษาปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาแล้วสรุปว่าอยู่
ทีก่ารตอบสนองความต้องการประเภทต่างๆ จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่มีส่วนเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมที่แสดงออกมา เพ่ือสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในการควบคุมเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม อันเป็นการช่วยให้ความต้องการ
ประเภทต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมได้รับการตอบสนองอันจะ
ช่วยลดพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมออกไป 

เพ่ือเป็นการหาค าตอบที่ว่าปัจจัยพ้ืนฐานพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยามีอะไรเป็น
มูลเหตุให้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา ขอสรุปโดยย่อไว้เป็นประเด็นต่อไปนี้ 

ก) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) เมื่อพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ความแตกต่างกันมาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ พันธุกรรม ( Heredity) 
และสิ่งแวดล้อม (Environment) จึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเพศ ความแตกต่างเหล่านี้ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆ 
กัน ยกตัวอย่างความแตกต่างทางเพศ มีผู้สรุปผลของการศึกษาเรื่องนี้ไว้ดังนี้๓๓ 

๑) ความคิดของเพศชายหนักแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง 
๒) เพศชายมักคิดคาดการณ์ล่วงหน้าถึงรางวัลและการลงโทษที่เป็นผล

ของความเหมาะสมและไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับตนเอง ในขณะที่เพศหญิงจะคิดคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงรางวัลและการลงโทษที่เป็นผลของความเป็นมิตรหรือความเป็นศัตรูมากกว่า 

๓) สิ่งที่เพศชายคิด มักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการให้เกิดความส าเร็จ
สมหวังส่วนตัว ขณะที่เพศหญิงมักจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพความรัก 

ข) ความต้องการ (Need) ความต้องการเป็นอีกประการหนึ่งที่ท าให้พฤติกรรม         
การแสดงออกของบุคคลแตกต่างกัน ความต้องการมี ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการทางกาย 

                                                           
๓๒สุภา มาลากุล ณ อยุธยา , ปัจจัยที่ส าคัญในการท างานของจิตใจ , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๗๐-๗๙. 
๓๓วงพักตร์ ภูพันธ์ศรี, ความแตกต่างระหว่างบุคคล : จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๘), หน้า ๔๖๒. 



 
 

๓๙ 
 

(Physiological needs) และความต้องการทางจิต (Psychological needs) ความต้องการ       
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญทางจิตวิทยา มีบทบาทส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ เช่น          
ความต้องการปัจจัย ๔ อันจัดเป็นความต้องการทางกาย บุคคลผู้อยากจะได้รับจะต้องมีความเพียร
พยายามขยันขันแข็งประกอบกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ นั้น 

ค) สติปัญญา สติปัญญาจัดเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการที่จะคิด 
กระท า หรือแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม โดยมีแหล่งที่มาจากอวัยวะรับความรู้สึก 
กล้ามเนื้อ สมองและระบบประสาทส่วนกลาง บุคคลผู้มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ย่อมเป็นผู้มี
ความคิด ลักษณะของการกระท าและความสามารถในการกระท าแตกต่างจากผู้สติปัญญาต่ ากว่า 

ง) แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจเป็นสภาวะหรือกระบวนการ ที่เป็นแรงกระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยแรงกระตุ้นนั้นอาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้ 
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมท าให้พฤติกรรมแตกต่างกันออกไป เช่น แรงจูงใจทางสรีรวิทยา อันเป็นความ
ต้องการทางร่างกาย เป็นแรงกระตุ้นภายในเพ่ือให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตไปได้ หรือความอยากรู้
อยากเห็น ความต้องการความรักความสนใจ ความต้องการความส าเร็จในชีวิตอันเป็นแรงจูงใจ          
ทางจิตวิทยา ล้วนมีอิทธิพลท าให้พฤติกรรมของมนุษย์แตกต่างกันออกไป 

๓.๓.๔ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ทางทางจริยธรรม 
ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) อันเป็นปัจจัยให้สามารถ

ด าเนินชีวิตอยู่ได้ ส่วนประกอบส าคัญนี้เป็นปัจจัยส าคัญทางชีววิทยาในการส่งผลต่ อการเกิด
พฤติกรรมในส่วนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม กล่าวคือ หากมนุษย์มีร่างกายและจิตใจที่ปกติ จะช่วย
ให้เกิดพฤติกรรมที่ดีตามมา ในส่วนตรงกันข้าม หากมนุษย์มีร่างกายและจิตใจที่ไม่ปกติ พฤติกรรมที่
แสดงออกมาย่อมไม่เหมาะสม พ้ืนฐานพฤติกรรมมนุษย์ที่มาจากทางด้านร่างกายด้ านความคิด 
อารมณ์ การรับรู้ เจตคติ และจิตวิญญาณที่เหมาะสมและสังคมส่วนใหญ่ยอมรับนั้น ส่วนหนึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากจริยธรรม ทองพูล บุณยมาลิก กล่าวถึงพฤติกรรมในแง่จริยธรรมว่า “กายเป็นช่องทาง
ให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งทางกายกรรมและวจีกรรม และเป็นไปได้ทั้งกุศลและอกุศล ส่วนจิตเป็น
แกนกลางของจริยธรรม ในแง่พุทธศาสนา มองชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับจิตของมนุษย์ ฉะนั้นการเฝูาระวัง
รักษาจิต จึงเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์”๓๔ 

จริยธรรม คือ ความประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ที่สังคมยอมรับเพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่
มีคุณค่าอันพึงประสงค์ของตนและสังคม๓๕ อีกประการหนึ่ง ค าว่า “จริยธรรม (Morality)” เป็นค าที่
มีความหมายกว้างขวาง หมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึง
พฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ ด้วย ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมี
คุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่ง ในสองประเภทคือ เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิก
ในสังคมนั้น คือเป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระท าส่วนมากเกิดความ
พอใจ การกระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้

                                                           
๓๔เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 
๓๕สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, “การพัฒนาจริยธรรมตามแนวการปรับพฤติกรรม”, วารสารครุ

ศาสตร์, ปีที ่๒๓ ฉบับที่ ๔๓ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๒๖) : ๑๔. 



 
 

๔๐ 
 

มีอยู่ในสมาชิกในสังคม ส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้นผู้มีจริยธรรมสูงคือผู้ที่
มีลักษณะและ พฤติกรรมประเภทแรกมาก และประเภทหลังน้อย๓๖ 

เมื่อว่าโดยส่วนของจริยธรรมแล้ว แบ่งออกได้เป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ๓๗ 
๑) ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือการกระท า

ชนิดใดดีควรกระท าและการกระท าชนิดใดเลวควรงด ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

๒) ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมาก
จะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น ซึ่งหมายถึง สิ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมนิยมชมชอบหรือให้การ
สนับสนุนในสังคมนั้น ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น มีความหมายกว้างกว่าความรู้เชิงจริยธรรม
ของบุคคล เพราะทัศนคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เข้าด้วยกัน 

๓) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท าหรือ
เลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้ จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของบุคคล ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุให้บุคคล
เลือกกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง 

๔) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ 
หรืองดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
ส่วนที่เป็นการกระท าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน ได้แก่ การให้ทาน การเสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่ง ได้แก่ พฤติกรรม
ในสถานการณ์ท่ีเย้ายวนใจ หรือในลักษณะให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์ เช่น โกง หรือ กล่าวเท็จ เป็น
ต้น 

พฤติกรรมมนุษย์อันเนื่องมาจากจริยธรรม ตามค านิยามข้างต้นนั้น จะเห็นว่ามีความส าคัญ
มาก ทั้งต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและสังคม เพราะมีส่วนช่วยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือหาก
สังคมมุ่งเน้นการด าเนินชีวิตด้วยวัตถุนิยมมากเกินไป ชีวิตก็จะพบกับความทุกข์ ย่อมก่อปัญหาด้าน
จริยธรรมได้ จริยธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์มาก ยกตัวอย่างสังคมพุทธในประเทศไทย 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักจริยธรรมไว้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับบุคคลต่างๆ ตาม
สาขาอาชีพ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านร่างกาย ความคิดและจิต
วิญญาณ 

ประเด็นที่น่าน ามาศึกษาวิจัยต่อไปก็คือ จริยธรรมของบุคคลและสังคมเป็นเรื่องของจิตใจและ
การกระท า บุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับแตกต่างกัน อาจมีการกระท าที่คล้ายคลึงกันได้เสมอ และ
บุคคลที่มีการกระท าเหมือนกัน อาจมีเหตุเบื้องหลังการกระท าและด้านระดับจริยธรรมที่แตกต่างกัน

                                                           
๓๖ดวงเดือน พันธุมนาวิน, จริยธรรมกับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๐๓. 
๓๗เพ็ญแข ประจันปัจจนึก, การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น : พัฒนาการวัยรุ่นและการ

อบรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๓๘, หน้า ๕๖. 



 
 

๔๑ 
 

ได้ โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้กล่าวสนับสนุนไว้ว่า “คนต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรม แต่อายุ 
สติปัญญา และอารมณ์อยู่ในระดับเดียวกัน อาจยึดหลักที่อยู่ในขั้นจริยธรรมเดียวกัน และคนใน
วัฒนธรรมเดียวกัน หรือผู้นับถือศาสนาเดียวกัน แต่มีประสบการณ์ทางสังคม สติปัญญา และการรับรู้
การคิดต่างระดับกัน อาจยึดหลักการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมที่ต่างกันได้”๓๘ 

ดังนั้น พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาเนื่องมาจากอิทธิพลของจริยธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ เพราะจิตเป็นแกนกลางของจริยธรรม หากจิตมนุษย์ได้รับการพัฒนาด้าน
จริยธรรม คุณธรรมให้ดีแล้ว การกระท าของมนุษย์ก็จะแสดงออกมาในส่วนที่ดีงาม ส่วนที่ควรค านึงถึง
ในการที่จะท านายพฤติกรรมมนุษย์ ว่ามีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากจริยธรรมหรือไม่นั้น ก็คือลักษณะ
สถานการณ์ของผู้กระท าดีหรือท าชั่วในขณะนั้น เอ้ือต่อการท าความดีหรือความชั่วอย่างไรหรือไม่ 
เพราะมีรายงานการวิจัยกล่าวสรุปไว้ว่า “พฤติกรรมการท าดีท าชั่วของคนไทยขึ้นอยู่กับลักษณะของ
สถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ คนจะโกงมากถ้าอยู่ในสถานการณ์ยั่วยุใจมากและไม่มีตัวแบบที่กระท า
ความดี ส่วนวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้นของไทยที่ศึกษาพบ ส่วนใหญ่มีลักษณะทางจิตใจที่จะ
มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ได้มาก”๓๙ 

 
๓.๔ พฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท 

พุทธปรัชญาเถรวาทเป็นปรัชญาที่เน้นการกระท า (กรรมวาท และกิริยาวาท) เป็นปรัชญาว่า
ด้วยความพากเพียรพยายามของมนุษย์ (วิริยวาท)๔๐ ถ้าจ าแนกการแสดงออกของพฤติกรรมสามารถ
จ าแนกได้เป็น ๓ ทาง คือ๔๑ ๑) พฤติกรรมทางกาย เรียกว่า กายกรรม ๒) พฤติกรรมทางวาจา 
เรียกว่าวจีกรรม ๓) พฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากภายในคือจิต เรียกว่ามโนกรรม 

นอกจากนี้ค าสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทยึดถือเอาการกระท าของมนุษย์เป็นเครื่องตัดสินว่า 
บุคคลนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่ว มิได้ยึดถือเอาเรื่องชาติ โคตร ตระกูล ยศ ความรู้ อ านาจ เพศ และวัย
เป็นเครื่องวัด หากแต่วัดที่การแสดงออกหรือการกระท าของแต่ละบุคคล ดังพุทธพจน์ที่ว่า “น ชจฺจา 
วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ” แปลเป็นใจความว่า 
“บุคคลไม่เป็นคนถ่อยเพราะชาติ ไม่ เป็นพราหมณ์เพราะชาติ แต่เป็นคนถ่อยเพราะกรรม เป็น
พราหมณ์เพราะกรรม”๔๒ และว่า 

 
“บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติก็หามิได้ แต่เป็นพราหมณ์เพราะกรรมไม่ เป็น

พราหมณ์ก็เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน เป็นพ่อค้าเป็นผู้รับใช้ 
เป็นโจร เป็นนักรบ อาชีพเป็นปุโรหิต และแม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรม...         

                                                           
๓๘ดวงเดือน พันธุมนาวิน, จริยธรรมกับการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗.  
๓๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๒. 
๔๐องฺ.ติก. ๒๐/๑๓๘/๓๓๘๖. 
๔๑ม.ม. ๑๓/๕๗/๕๕-๕๖. 
๔๒ขุ.สุตฺต. ๒๕/๑๔๒/๕๓๒. 



 
 

๔๒ 
 

โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น
เครื่องผูกพัน ... บุคคลเป็น พราหมณ์เพราะกรรม”๔๓ 

 
 จะเห็นว่า ลักษณะค าสอนในพุทธปรัชญาเป็นกรรมวาทและกิริยาวาท กล่าวคือ ความดี 
ความชั่ว หรือสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ล้วนมีความเก่ียวข้องกันกับการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น 

ดังนั้น ค าว่า “กรรม” ก็คือ การแสดงออก ทางกาย วาจา รวมไปถึงใจนั่นเอง การกระท า
ทั้งหมดนี้เรียกว่าพฤติกรรม การแสดงทางกาย วาจา ที่มีใจเป็นผู้บังคับบัญชาให้กระท าสิ่งต่างๆ ทั้งดี
บ้างชั่วบ้างนี่เองที่เป็นที่มาของพฤติกรรมทั้งหมด 
 
๓.๕ บ่อเกิดของพฤติกรรม 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นอันเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมด้านต่างๆ 
ของมนษุย์ว่ามี ๒ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

ก) เกิดจากตัณหา ได้แก่ พอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการ ที่ไม่ดี ไม่สบาย 
ไม่เก้ือกูล เป็นอกุศล 

ข) เกิดจากฉันทะ ได้แก่ พอใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการ ที่ดีงาม สบาย เกื้อกูล
เป็นกุศล๔๔ 

ตัณหา แปลได้อีกอย่างว่า ความกระหาย ความทะยาน ความอยาก ความเสน่หา ความดิ้น
รน ความกระสับกระส่าย กระวนกระวาย ไม่รู้จักอ่ิม ตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัย โดยมีอวิชชา
เป็นมูลเหตุ กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตาม 
เช่น เห็นรูปสวยหรือน่าเกลียด ได้ยินเสียงไพเราะหรือหนวกหู เป็นต้น แล้วเกิดความรู้สึกสุข หรือ
ทุกข์ หรือเฉยๆ ขึ้น ในเวลานั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ถ้ารู้สึกสุข 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ยินดี ชื่นชอบ คล้อยตามไป ติดใจ ใฝุรัก อยากได้ ถ้ารู้สึกทุกข์ พฤติกรรมที่
แสดงออกมาก็ยินร้าย ขัดใจ ชัง อยากเลี่ยงหนี หรืออยากให้สูญสิ้นไปเสีย ถ้ารู้สึกเฉยๆ พฤติกรรมที่
แสดงออกมาก็เพลินๆ เรื่อยเฉื่อยไป พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นไปของมันได้เอง โดยไม่ต้องใช้ความคิด 
ไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลย จึงอาจพูดได้อย่างง่ายๆ ว่า ตัณหานั่นเองเป็นบ่อเกิดของ
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 

ดังนั้น ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท บทบาทและการท าหน้าที่ของตัณหาเหล่านี้ได้เป็นตัว
ก าหนดการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ ผู้คอยพะเน้าพะนอหล่อเลี้ยงไว้ และเทิดทูนให้มันเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ตนจงรักภักดีเชื่อฟัง พร้อมกันนั้น มันก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคม
ของมนุษย์ เป็นที่มาของความหวัง ความหวาดกลัว ความระแวง ความเคียดแค้นชิงชัง ความมัวเมา
ลุ่มหลง และความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆ ตัณหาที่เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมมนุษย์แบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ดังนี้ 

                                                           
๔๓ขุ.สุตฺต. ๒๕/๖๕๖-๖๕๘/๖๕๔. 
๔๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 

๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๔๙๐. 



 
 

๔๓ 
 

๑) กามตัณหา คือ ความกระหายอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพเสวยปรนเปรอ
ตน หรือความทะยานอยากในกาม 

๒) ภวตัณหา คือ ความกระหายอยากในความถาวรมั่นคง มีคงอยู่ตลอดไป       
ความใหญ่โตโดดเด่นของตน หรือความทะยานอยากในภพ 

๓) วิภวตัณหา คือ ความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดสูญ แห่งตัวตน หรือ
ความทะยานอยากในวิภพ๔๕ 

ตัณหาทั้ง ๓ ด้านนี้ย่อมท าให้พฤติกรรมของมนุษย์ด าเนินไปในทิศทางต่างๆ เช่น ได้สิ่งที่
ชอบใจ พอใจก็เป็นสุข และแสวงหาสิ่งที่ชอบใหม่ไปเรื่อยๆ ถ้าได้สิ่งที่ไม่น่าชอบใจก็อยากจะไปให้พ้น
จากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีตัณหาทั้งสามด้านนี้มากน้อย
อย่างไร 

ส่วนฉันทะ ซึ่งในที่นี้หมายถึง กุศลธรรมฉันทะ หมายถึงความพึงพอใจ ความชอบ          
ความอยากได้ในสิ่งที่ดีงาม เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและคนอ่ืน หรือ
แปลอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มีความพอใจในความดีงาม ความต้องการในความจริง ความต้องการเล็งไปถึง
ความรู้ คือเท่ากับพูดว่าต้องการรู้ความจริงต้องการเข้าถึงตัวธรรม ดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นฉันทะนี้ 
ย่อมมีการแสดงออกมาในทางดีงาม สร้างสรรค์ ใฝุดี รักดี เป็นต้น 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยสังเขปนี้ ท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ตัณหาเป็นบ่อ
เกิดและฉันทะเป็นบ่อเกิดได้ดังนี้ 

๑) ตัณหา มุ่งประสงค์เวทนา ดังนั้น จึงต้องการสิ่งส าหรับเอามาเสพเสวยเวทนา 
เอาอัตตาเป็นศูนย์กลาง พฤติกรรมที่แสดงออกมาย่อมเป็นไปอย่างสับสน กระวนกระวาย เป็นทุกข์ 

๒) ฉันทะ มุ่งประสงค์ที่ประโยชน์ กล่าวคือ ประโยชน์ที่เป็นคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิต 
หรือคุณภาพชีวิต ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมุ่งไปที่ความจริง สิ่งที่ดีงาม เพราะฉันทะก่อตัว
จากโยนิโสมนสิการ คือ ความรู้จักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เป็นภาวะกลางๆ         
ไม่ผูกพันกับอัตตา และน าไปสู่อุตสาหะ หรือวิริยะ คือท าให้เกิดพฤติกรรมที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นความ
ดีงามนั่นเอง 

บ่อเกิดของพฤติกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท จึงมุ่งเน้นที่มโนกรรมที่มีตัณหาและฉันทะ         
เป็นมูลเหตุและเป็นสมุฏฐานในการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งดี
และไม่ดีและที่เป็นกลางๆ คือ ไม่ดีไม่ชั่วก็มี ทั้งนี้ เนื่องมาจากเจตสิกที่มาอาศัยจิตเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิด เจตสิกจึงเป็นพลังที่ควบคุมร่างกายมนุษย์ให้กระท าการต่างๆ 

ในการแสดงพฤติกรรมทุกๆ อย่าง ที่ปรากฏออกมาทางกาย วาจา และใจ เมื่อกล่าวตาม
ทรรศนะของพระอภิธรรม พอประมวลความได้ว่า ในขณะจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปก่อนที่จิตดวง
อ่ืนจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปนั้น ต้องอาศัยจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นท ากิจหน้าที่ของตน จึงจะท าให้         
การแสดงพฤติกรรมนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ในคัมภีร์อภิธรรมได้แสดงวิถีจิตปกติ ๑๗ ขณะเพ่ือชี้ให้เห็นกระบวนการการเกิดพฤติกรรม
ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร โดยสังเขป ดังนี้ 

                                                           
๔๕ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๖๓. 



 
 

๔๔ 
 

ขณะจิต ๑๗ ขณะ เรียกตามหน้าที่และบทบาท 
ภวังคจิต คือจิตที่ท าหน้าที่รักษาภพชาติ เกิดดับสืบเนื่องอยู่นอกวิถี ยังไม่ได้ขึ้นสู่วิถี 
ขณะจิตที่ ๑ อตีตภวังค์ คือภวังคจิตที่ผ่านไปเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นแต่ยังไม่กระทบ

อารมณ ์
ขณะจิตที่ ๒ ภวังคจลนะ คือภวังคจิตที่ไหวเมื่ออารมณ์มากระทบ 
ขณะจิตที่ ๓ ภวังคุปัจเฉทะ คือภวังคจิตดวงสุดท้ายก่อนการตัดกระแสภวังค์ข้ึนสู่วิถี 
ขณะจิตที่ ๔ ปัญจทวาราวัชนะ คือจิตดวงแรกในปัญจทวารวิถี ท าหน้าที่เปิดทวาร 

๕ ทวารใด ทวารหนึ่ง เพ่ือให้ทวิปัญจวิญญาณจิตรู้อารมณ์ ๕ อันใดอันหนึ่ง 
มโนทวาราวัชนะ คือ จิตดวงแรกในปัญจทวารวิถี ท าหน้าที่เปิดมโนทวาร เพ่ือให้จิตท า

หน้าที่รับอารมณ์ ๖ ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ขณะจิตที่ ๕ ทวิปัญจวิญญาณ คือจิต ๕ ดวงที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ทั้ง ๕ ทางใดทาง

หนึ่งตามสมควรแก่ อารมณ์ท่ีมากระทบทวาร ๕ ในขณะนั้น 
ขณะจิตที่ ๖ สัมปฏิจฉนะ คือจิตที่เกิดข้ึนรับอารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณแล้วส่ง

ต่อสันตีรณจิต 
ขณะจิตที่ ๗ สันตีรณะ คือจิตท าหน้าที่รับอารมณ์ ๕ จากสัมปฏิจฉนะมาพิจารณา

ไต่สวน 
ขณะจิตที่ ๘ โวฏฐัพพนะ คือ จิตท าหน้าที่ตัดสินอารมณ์แล้วส่งต่อให้ชวนจิต 
ขณะจิตที่ ๙-๑๕ ชวนะ คือจิต ๗ ขณะ ท าหน้าที่เสวยอารมณ์ 
ขณะจิตที่ ๑๖-๑๗ ตทาลัมพนจิต คือจิตที่เป็นวิปากจิตอันเกิดขึ้นรับอารมณ์ที่เหลือ

จากชวนจิต มี ๒ ขณะ เพ่ือหน่วงอารมณ์สู่ภวังค์ต่อไป๔๖ 
จากข้อมูลแห่งวิถีจิตปกติ ๑๗ ขณะนั้น สรุปให้เห็นว่าพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมานั้น 

เกิดจากจิตดวงที่รับอารมณ์มาพิจารณาไตร่ตรองว่าอารมณ์นั้นดีหรือเลวประการใด แล้วเป็นผู้ตัดสิน
อารมณ์ว่าเป็นกุศล อกุศล หรือเป็นอัพยากฤต๔๗ 

เมื่อโวฏฐัพพนจิต เป็นจิตดวงที่ตัดสินอารมณ์แล้ว จิตดวงที่เสพเสวยอารมณ์คือชวนจิต ก็จะ
ท าหน้าที่เสพหรือเสวยอารมณ์อย่างเดียว ดังนั้น พฤติกรรมที่เป็นบุญ-บาป ก็จะปรากฏออกมาจาก
ชวนจิตนี้หลังจากท่ีโวฏฐัพพนจิตตัดสินอารมณ์นั้นแล้ว โดยโวฏฐัพพนจิตจะก าหนดประเภทของชวน
จิต(ทั้ง ๗ ขณะ) เพ่ือท าหน้าที่เสพอารมณ์นั้นในอันดับต่อไป โดยมีแนวทางในการตัดสินอารมณ์นั้น
ว่า หากโวฏฐัพพนจิตนั้น ตัดสินอารมณ์โดยยึดหลักโยนิโสมนสิการ พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะ
ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ เป็นบุญกุศล เป็นความดี แต่หากยึด หลักอโยนิโสมนสิการ พฤติกรรมที่
แสดงออกมาก็ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นบาปอกุศล เป็นความชั่ว 

                                                           
๔๖พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ิตวณฺโณ), จิตวิทยาในพระอภิธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๕๑-๕๓. 
๔๗ระวี ภาวิไล, อภิธรรมส าหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 

๒๕๓๖), หน้า ๓๘๐-๓๘๒. 



 
 

๔๕ 
 

ในกรณีที่บุคคลคนหนึ่งขโมยสิ่งของของผู้อ่ืน เป็นเพราะจิตรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง ๕ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย พิจารณาไตร่ตรองแล้ว จิตตัดสินอารมณ์ที่มากระทบ ในเหตุการณ์ตัวอย่างนี้ 
อายตนะภายในคือตา กระทบอายตนะภายนอกคือสิ่ งของของผู้อ่ืน จิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบ 
พิจารณาอารมณ์นั้นแล้วตัดสินออกมาโดยอโยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ โวฏฐัพพนจิต
ก าหนดประเภทของจิตที่จะเสพอารมณ์คือ โลภมูลจิต เกิดความโลภอยากได้ของบุคคลอ่ืนมาเป็น
ของตน เมื่อจิตเสพอารมณ์เป็นโลภมูลจิตแล้ว ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางกาย คือ    
การขโมยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 
๓.๖ ประเภทของพฤติกรรม 

หลักค าสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้จ าแนกประเภทแห่งพฤติกรรมไว้หลายลักษณะ ตาม
เกณฑ์ต่างๆ เช่น จ าแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุให้เกิดพฤติกรรม จ าแนกตามทวาร
หรือทางแสดงออกของพฤติกรรม หรือจ าแนกตามความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากการ
แสดงพฤติกรรม เนื่องจากค าสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นี้มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆ ในงานวิจัยนี้จึงขอน ามากล่าวถึง
โดยสังเขป ดังนี้ 

พฤติกรรมของมนุษย์จ าแนกตามทางหรือทวารที่แสดงพฤติกรรมออกมาได้เป็น ๓ ประเภท 
คือ 

ก) กายทวาร พฤติกรรมทางกาย คือการกระท าที่แสดงออกทางกาย หรือกระท า
ด้วยกาย 

ข) วจีกรรม พฤติกรรมทางวาจา คือ การกระท าที่แสดงออกทางวาจา
หรอืค าพูด 

ค) มโนกรรม พฤติกรรมทางใจ คือการกระท าที่กระท าทางใจหรือความนึกคิด๔๘ 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามทวารหรือทางที่แสดงพฤติกรรมออกมาทั้ง๓ ประเภทนั้น ไม่ได้ระบุ

ลงไปให้แน่ชัดว่าเป็นการกระท าที่ดี หรือเป็นการกระท าที่ไม่ดี หากมุ่งกล่าวในเชิงวิถีด าเนินชีวิตหรือ
จริยธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว พุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งประเภทพฤติกรรมออกเป็น ๒ ประการ 
คือ 

๑) กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแห่งพฤติกรรมที่เป็นความดี อันน าไปสู่ความสุขความเจริญ 
ทางกาย๔๙ วาจาและใจ โดยแบ่งออกเป็น 

๑) กายกรรม ๓ ได้แก่ พฤติกรรมทางกาย ๓ อย่าง คือ 
๑.๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการฆ่าและการเบียดเบียน

สัตว์มีชีวิตและมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นหรือสัตว์อ่ืน 
๑.๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ

มิได้ให้ โดยเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น 

                                                           
๔๘ม.ม. ๑๓/๕๗/๕๕. 
๔๙ที.ปา. ๑๑/๓๖๐/๔๓๑-๔๓๒. 



 
 

๔๖ 
 

๑.๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการประพฤติผิด         
ในกาม ไม่กล่าวละเมิดประเวณี 

๒) วจีกรรม ๔ ได้แก่พฤติกรรมทางวาจา ๔ อย่าง คือ 
๒.๑ มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดเท็จเพราะเหตุแห่งตน

หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ 
๒.๒ ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดส่อเสียด           

อันเป็นการกล่าวยุยงให้คนอ่ืนแตกความสามัคคีกัน 
๒.๓ ผรุสาย วาจาย เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดค าหยาบ พูดแต่

ถ้อยค าอ่อนหวาน สุภาพ 
๒.๔ สัมผัปปลาปา เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่ค า

จริงมีประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผล ถูกกาลเทศะ 
๓) มโนกรรม ๓ ได้แก่ พฤติกรรมทางใจ ๓ อย่างคือ 

๓.๑ อนภิชฌา ความไม่มีจิตคิดโลภอยากได้ของผู้อื่น 
๓.๒ อัพยาบาท ความไม่มีจิตคิดปองร้ายหรือคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
๓.๓ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทานมีผล การบูชามีผล          

ผลวิบากของกรรม ดีกรรมชั่วมี เป็นต้น 
๒) อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแห่งพฤติกรรมที่เป็นความชั่ว อันน าไปสู่ความเสื่อม           

ความทุกข์ทาง กาย วาจาและใจ มีนัยแห่งอรรถาธิบายตรงกันข้ามกับ กุศลกรรมบถ ๑๐๕๐ 
อีกอย่างหนึ่ง สามารถจ าแนกพฤติกรรมของมนุษย์ตามสภาพความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้น

จากพฤติกรรมนั้นๆ ได้ ๔ อย่างคือ๕๑ 
๑) พฤติกรรมด า มีผลด า ได้แก่ กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร ที่แสดงออก

ในทางเบียดเบียน ตัวอย่างเช่น ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร ฯลฯ 
๒) พฤติกรรมขาว มีผลขาว ได้แก่  กายสังขาร วจีสังขาร และมโนสังขาร                

ที่แสดงออกในทางไม่เบียดเบียด สร้างสรรค์ เช่น การประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ 
๓) พฤติกรรมทั้งขาวและด า มีผลทั้งขาวและด า ได้แก่ กายสังขาร วจีสังขาร และ

มโนสังขาร ที่มีการแสดงออกในทางที่เบียดเบียนบ้าง ไม่เบียดเบียนบ้าง เช่น พฤติกรรมของมนุษย์
ทั่วๆ ไป 

๔) พฤติกรรมไม่ด าไม่ขาว มีผลไม่ด าไม่ขาว พฤติกรรมเช่นนี้เป็นไปเพ่ือความสิ้น
กรรม ได้แก่ เจตนาเพ่ือละกรรมทั้งสามดังกล่าวมา หรือกล่าวโดยองค์ธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ ๗ หรือ
มรรคมีองค์ ๘ 

สรุปว่า พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าการแสดงออกของมนุษย์ทุกอย่างถือว่ากรรม ไม่ว่าจะเป็น
ทางกาย วาจา และพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากใจก็เรียกว่าเป็นกรรมได้ ต่อมาก็มีปัญหาว่าในบรรดา

                                                           
๕๐ที.ปา. ๑๑/๓๖๐/๔๓๑. 
๕๑ม.ม. ๑๓/๘๑/๗๙-๘๑. 



 
 

๔๗ 
 

พฤติกรรมทั้งหลาย ที่มนุษย์แสดงออกไปและยังไม่ได้แสดงออกไปนั้นอะไรมีผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด 
ที่จะพึงมีต่อความเป็นไปของตนเองและสังคมมากที่สุด 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า ในบรรดาพฤติกรรมทั้งที่เป็นภายนอก (กายกรรม 
วจีกรรม) และท่ีสืบเนื่องอยู่ภายใน (มโนกรรม) นั้น มโนกรรมถือว่ามีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะ
ด าเนินไปในทางสร้างสรรค์หรือท าลายมากที่สุด ดังพุทธพจน์ความว่า 

ดูกรตปัสสี บรรดากรรม (การกระท า) ๓ อย่างเหล่านี้ ที่เราจ าแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดง 
ความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการท าบาปกรรม ในความ
เป็นไปแห่งบาปกรรม หาบัญญัติกายกรรม อย่างนั้นไม่ หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่๕๒ 

เหตุที่มโนกรรมมีความส าคัญต่อความเป็นไปของพฤติกรรมมนุษย์ที่สุดนั้น ก็เพราะจะเป็น
จุดเริ่มต้น คนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระท า คือ แสดงออกทางกายและวาจา ดังนั้น วจีกรรมและ
กายกรรม จึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเอง และที่ว่ามีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุด ก็เพราะว่า  
มโนกรรมรวมถึง ความเชื่อ ความเห็น ทฤษฎี แนวความคิดและค่านิยมต่างๆ ที่เรียกว่าทิฏฐิ ทิฏฐิเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมทั่วๆ ไปของบุคคล ความเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมด เมื่อ
เชื่อ เมื่อเห็น หรือนิยมอย่างไร ก็คิดการ พูดจาสั่งสอนชักชวนกัน และท าการต่างๆ ไปตามที่เชื่อที่
เห็นที่นิยมอย่างนั้น ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ การด าริ พูดจาและท าการก็ด าเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ไปด้วย แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ การด าริ พูดจาและท าการต่างๆ ก็ด าเนินไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาไป
โดยอัตโนมัติ๕๓ เช่น บุคคลและสังคมท่ีเห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุมีค่าสูงสุดเป็นจุดหมายที่พึงใฝุ
ประสงค์ ก็จะเพียรพยายามแสวงหาวัตถุให้พรั่งพร้อมและถือเอาความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุนั้น เป็น
มาตรฐานวัดความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นต้น วิถีชีวิตของคน และแนวทางของสั งคม
รวมไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมด ก็จะเป็นไปในรูปแบบหนึ่ง (วัตถุนิยม) ส่วนบุคคลและสังคม
ที่ถือเอาความสงบสุขทางจิตใจเป็นที่หมาย ก็จะมีวิถีชีวิตและความเป็นไปอีกแบบหนึ่ง (จิตนิยม) ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสถึงผลเสียของมิจฉาทิฏฐิ และผลดีของสัมมาทิฏฐิที่สืบเนื่องมาจากมโนกรรม ความว่า 

 
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อกุศล

ธรรม ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพ่ือ
ความเจริญยิ่งขึ้น ไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐิเลย... 

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศล
ธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพ่ือ
ความเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย...๕๔ 
 

 
 

                                                           
๕๒ม.ม. ๑๓/๕๗/๕๕. 
๕๓องฺ.ทสก. ๒๔/๑๙๔/๓๑๘-๓๒๐. 
๕๔องฺ.เอก. ๒๐/๒๙๘-๒๙๙/๓๘. 



 
 

๔๘ 
 

๓.๗ ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ 
 การที่จะเรียนรู้หรือทาความเข้าใจ ในการกระทาหรือพฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่ง จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมภายใน ประเภทอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
ประสบการณ์ การวิเคราะห์หาเหตุผลต่างๆ ของคนคนนั้นให้ชัดเจนเสียก่อน เช่นเดียวกัน การจะ
เข้าใจพฤติกรรมภายในของมนุษย์ได้ก็จาเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ จากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลนั้น
แสดงออกมาก่อน ทั้งนี้ นักจิตวิทยาเชื่อว่า พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีสาเหตุ และสาเหตุเพียงประการ
เดียวอาจทาให้เกิดพฤติกรรมได้ในหลายรูปแบบ ในทานองเดียวกัน พฤติกรรมแต่ละรูปแบบที่แสดง
พฤติกรรมออกมาย่อมเกิดมาจากหลายสาเหตุได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การร้องไห้ของคนสองคน 
คนหนึ่งอาจร้องไห้เพราะเสียใจจากการขาดทุนที่ลงทุนไปทาให้หมดทุนที่ลงไปเลยร้องไห้ ใน
ขณะเดียวกันมีคนร้องไห้เหมือนกันแต่คนคนนั้นร้องไห้เพราะได้เจอกับครอบครัว เนื่องจากออกจาก
บ้านนาน เมื่อมาพบกันจึงเกิดความรู้สึกดีใจเลยร้องไห้ เป็นต้น สาเหตุของการแสดงออกทางกาย 
วาจา และ ใจ ในทางพุทธศาสนา เรียกว่า จริต แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยวหรือ
อารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลไว้เป็น ๖ ประการ
ด้วยกัน คือ 

๑) ราคจริต จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงาม คือ พอใจในรูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล รวมความว่า อารมณ์ท่ีท่องเที่ยวไปในราคะคือความก าหนัด
ยินดีนี้บุคคลผู้เป็นเจ้าของจริต มีอารมณ์หนักไปในทางรักสวยรักงามชอบระเบียบ สะอาดประณีต มี
กิริยาท่าทางละมุนละไมนิ่มนวล เครื่องของใช้สะอาดเรียบร้อย สะอาด ประณีต มีกิริยาท่าทาง
ละมุนละไมนิ่มนวล เครื่องของใช้สะอาดเรียบร้อย บ้านเรือนจัดไว้อย่างมีระเบียบ พูดจาอ่อนหวาน 
เกลียดความเลอะเทอะสกปรก การแต่งกายก็ประณีต ไม่มีของใหม่ก็ไม่เป็นไร แต่จะเก่าก็ต้องสะอาด
เรียบร้อย ราคจริตมีอารมณ์จิตรักสวยรักงามเป็นส าคัญ อย่าตีความหมายว่า ราคะจริตมีจิตมักมาก
ในกามารมณ์ ถ้าเข้าใจอย่างนั้นพลาดถนัด 

๒) โทสจริต มีอารมณ์มักโกรธเป็นเจ้าเรือน เป็นคนขี้โมโหโทโส อะไรนิดก็โกรธ 
อะไรหน่อยก็โมโห เป็นคนบูชาความโกรธว่าเป็นของวิ เศษ วันหนึ่ง ๆถ้าไม่ได้โกรธเคืองใครเสียบ้าง
แล้ว วันนั้นจะหาความสบายใจได้ยาก คนที่มีจริตหนักไปในโทสจริตนี้ แก่เร็ว พูดเร็ว พูดดัง เดินแรง 
ทางานหยาบ ไม่ใคร่ละเอียดถี่ถ้วน แต่ตัวไม่พิถีพิถัน เป็นคนใจเร็ว 

๓) โมหจริต มีอารมณ์จิตลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ ชอบสะสมมากกว่าจ่ายออก ไม่ว่า
อะไรเก็บดะ ผ้าขาดกระดาษเก่า ข้าวของตั้งแต่ครั้งใดก็ตาม มีค่าควรเก็บหรือไม่ก็ตามเก็บดะไม่เลือก 
มีนิสัยเห็นแก่ตัว อยากได้ของของคนอ่ืน แต่ของตนไม่อยากให้ใคร ชอบเอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน ไม่
ชอบบริจาคทานกุศล รวมความว่าเป็นคนชอบได้ไม่ชอบให้ 

๔) วิตกจริต มีอารมณ์ชอบคิด ตัดสินใจไม่เด็ดขาด มีเรื่องที่จะต้องพิจารณานิด
หน่อยก็ต้องคิดตรองอยู่อย่างนั้น ไม่กล้าตัดสิน คนประเภทนี้เป็นโรคประสาทมาก มีหน้าตาไม่ใคร่สด
ชื่น ร่างกายแก่เกินวัย หาความสุขสบายใจได้ยาก 

๕) สัทธาจริต มีจิตน้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจาใจ โดยไร้เหตุไร้ผล พวกที่
ถูกหลอกลวงก็คนประเภทนี้ มีใครแนะนาอะไรตัดสินใจเชื่ออย่างเดียวไม่ได้พิจาณา 



 
 

๔๙ 
 

๖) พุทธจริต เป็นคนเจ้าปัญญาเจ้าความคิด มีความฉลาดเฉลียว มีปฏิภาณไหวพริบ
ดี การคิดอ่านหรือการทรงจาดีทุกอย่าง๕๕ 

พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงประเภทของพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑) พฤติกรรทางกาย เรียกว่า กายกรรม ๓ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางการ

กระทาทางกายมี ๓ ประการคือการไม่เบียดเบียน การแย่งชิงลักขโมย การละเมิดในของรักของหวง
แหนของผู้อื่น 

๒) พฤติกรรมทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม ๔ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางการพูดมี 
๔ ประการคือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาหยาบคาย และพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ เช่นการพูดที่พูดแล้ว
คนฟังมีความสุข ความพึงพอใจ อย่างคาพูดที่ว่า คาพูดบางคาพูดเมื่อพูดแล้ว สามารถทาให้คนอ่ืน
ตายแทนผู้พูดได้ แต่ในขณะเดียวกัน คาพูดบางคาพูดเมื่อพูดแล้ว สามารถทาให้คนอ่ืนฆ่าผู้พูดได้
เช่นกัน เป็นต้น 

๓) พฤติกรรมทางความคิด เรียกว่า มโนกรรม ๓ คือ พฤติกรรมทางใจ มี ๓ 
ประการ คือ ไม่คิดละโมบ ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน และมีความเห็นถูกต้องรู้เท่าทันความจริงที่เป็น
ธรรมดาของโลกและชีวิต 

ดังนั้น ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์มี ๓ ประการ คือ พฤติกรรมทางกาย คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกทางการกระทาทางกาย พฤติกรรมทางวาจา คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางการพูด และ 
พฤติกรรมทางความคิด คือ พฤติกรรมทางใจ 

 
๓.๘ ระดับของพฤติกรรม 

เนื่องจากพุทธปรัชญาถือว่า มนุษย์มีองค์ประกอบ ๒ ประการด้วยกันคือ กายและจิต
เหมือนกันทุกชาติ ทุกศาสนา ทั่วสากลโลก แต่สิ่งที่ท าให้มนุษย์แตกต่างกันในด้านความประพฤตินั่น
คือจริยธรรมและคุณธรรม กล่าวคือความประพฤติเป็นเครื่องแบ่งระดับบุคคล 

พุทธปรัชญาเถรวาทได้แบ่งพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลเชิงคุณค่าทางจริยธรรมได้หลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นระดับของการให้ผลของพฤติกรรมนั้นๆ หรือ ระดับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไป
ของวิถีชีวิต ซึ่งขอน ามากล่าวพอสังเขปดังนี้ 

ก) แบ่งตามระดับการให้ผลของพฤติกรรม๕๖ 
๑) ระดับภายในจิตใจ เนื่องด้วยพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาย่อมสืบ

เนื่องมาจากจิตใจนั่นเอง โดยมีการสั่งสมคุณสมบัติต่างๆ เช่น กุศลธรรม (ดี) อกุศลธรรม (ชั่ว) 
คุณภาพและสมรรถภาพของจิต จึงมีอิทธิพลต่อการปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิด ความโน้มเอียง ความ
นิยมชมชอบ และความสุขความทุกข์เป็นต้น อย่างไรบ้าง กล่าวคือ เมื่อจิตใจที่สั่งสมความชั่วไว้

                                                           
๕๕พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๙๑. 
๕๖พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 

๒๕๒๙), หน้า ๑๘๗. 



 
 

๕๐ 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกมาย่อมมีผลชั่ว พฤติกรรมที่จิตใจสั่งสมความดีไว้พฤติกรรมที่แสดงออกมาย่อม
เป็นไปในทางที่ดีงาม สร้างสรรค์ เป็นต้น 

๒) ระดับบุคลิกภาพ จากการกระท าต่างๆ ที่มนุษย์แสดงออกามาย่อมมีผล
ต่อการสร้างเสริมนิสัย ปรุงแต่งลักษณะพฤติกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก ท่าที การวาง
ตนปรับตัว ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปอย่างไร
บ้าง การให้ผลต่อพฤติกรรมระดับนี้ต่อเนื่องมาจากระดับที่หนึ่งนั่นเอง และมีขอบเขตคาบเกี่ยวกัน 
แต่น ามาแยกพิจารณา เพ่ือให้มองเห็นแง่มุมของการให้ผลต่อความเป็นไปของชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓) ระดับวิถีชีวิตของบุคคล เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมอย่างไร ย่อมก่อให้เกิดผล
ต่อความเป็นไปของชีวิตต่างๆ เช่น ความเสื่อม ความเจริญ ความล้มเหลว ความส าเร็จ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ และความสูญเสียต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่า โลกธรรมทั้งหลาย 

๔) ระดับสังคม พฤติกรรมที่บุคคลแสดงมาทั้งหมด ย่อมมีผลต่อความเป็นไป
ของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ท าให้เกิดความเสื่อมความเจริญของสังคม ความร่มเย็นเป็นสุข
ของสังคม ความทุกข์ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลาย รวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระท าต่อ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้วย้อนกลับหาตัวมนุษย์แต่ละคน๕๗ 

ข) แบ่งตามระดับคุณภาพของพฤติกรรมที่แสดงออก มี ๒ อย่าง ดังนี้ 
๑) ระดับอกุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเป็นไปในทางที่ท าลาย 

เบียดเบียน ไม่สร้างสรรค์ หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ๕๘ 
๒) ระดับกุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่แสดงออกไปในทางที่ดี  เจริญ 

สร้างสรรค์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ๕๙ 
ค) แบ่งตามระดับของการพัฒนาชีวิต มี ๓ ระดับดังนี้ 

๑) พฤติกรรมระดับศีล ได้แก่การพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย
วาจา ให้ด าเนินไปในทิศทางถูกต้องดีงาม เช่น การปฏิบัติตามศีล ๕ รู้จักเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพ รวม
ไปถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นพฤติกรรมที่การด ารงอยู่ของตนด้วยการ
มีส่วนช่วยสร้างสรรค์รักษาให้เอ้ืออ านวยต่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานที่ดีส าหรับการพัฒนา
คุณภาพจิตและปัญญา เป็นต้น๖๐ 

๒) พฤติกรรมระดับสมาธิ เมื่อการด ารงตนในระดับศีลอยู่ในขอบเขตที่ดีงาม
แล้ว ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของจิต หรือการปรับปรุงจิตให้มีคุณภาพและสมรรถภาพสูงขึ้น
ไปตามล าดับ ซึ่งพฤติกรรมระดับนี้ย่อมเอ้ือต่อการมีชีวิตที่ดีงามและพร้อมที่จะใช้งานในทางปัญญา
อย่างได้ผลดีที่สุด 

                                                           
๕๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ส่องศยาม จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 
๕๘ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๕๙ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๖๐องฺ.ติก. ๒๐/๑๙/๓๑๙-๓๒๐. 



 
 

๕๑ 
 

๓) พฤติกรรมระดับปัญญา พฤติกรรมระดับนี้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมระดับสูง 
กล่าวคือ การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่ประมาท รู้จักมองและเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
หรือรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารธรรมทั้งหลาย ที่ท าให้เป็นอยู่และท าการต่าง ๆ ด้วยปัญญา รู้จัก
วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อโลกและชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในทางที่เป็นไปเพ่ือแผ่ขยาย
ประโยชน์สุข มีจิตใจผ่องใส ไร้ทุกข์ เป็นอิสระ และสดชื่นเบิกบาน 

พฤติกรรมระดับนี้ จะแสดงตัวออกมาไม่เฉพาะที่การปฏิบัติของบุคคลเท่านั้น แต่ยังแสดงถึง
ภารกิจที่มนุษย์จะต้องจัดท าในระดับชุมชนและสังคมด้วย กล่าวคือ การจัดวางระเบียบแบบแผน 
จัดตั้งสถานบันและกิจการต่าง ๆ จัดแจงกิจกรรมและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สาระของพฤติกรรมระดับนี้
เป็นไปในหมู่มนุษย์ หรือให้มนุษย์ด ารงอยู่ในสาระของการพัฒนา ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
๓.๙ เป้าหมายของการแสดงพฤติกรรม 

ตามหลักค าสอนของพุทธปรัชญาเถรวาท ได้กล่าวถึงเปูาหมาย คือ “อรรถ” ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมมนุษย์ไว้หลายลักษณะ โดยขอน ามากล่าวพอสังเขป ดังนี้ 

๑) แบ่งตามอรรถหรือเป้าหมายของพฤติกรรมมนุษย์ ๓ อย่าง 
ก) ทิฏฐธัมมิกัตถะ เปูาหมายปัจจุบัน เป็นจุดหมายขั้นแรกของมนุษย์หรือ

เปูาหมายเฉพาะหน้า ได้แก่ การแสวงหา ลาภ ยศ สุข สรรเสริญหรือทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี 
ชีวิตคู่ครองเป็นต้น พฤติกรรมที่แสวงหาเหล่านี้จะต้องด าเนินไปอย่างชอบธรรม การปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง พฤติกรรมที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้จะต้องท าตนและผู้คนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสุข อยู่ร่วมกันด้วยดี ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์เพ่ือความสุขร่วมกัน๖๑ 

ข) สัมปรายิกัตถะ เปูาหมายในอนาคต เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะแสดงออกใน
ด้านคุณค่าของชีวิต เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปกว่าเปูาหมายระดับแรก เป็นเปูาหมายอันเป็น
หลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเป็นเครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ าเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่จะพึงได้
กันตามปกติในโลกนี้ ได้แก่ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจ ที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรม 
ความใฝุใจในทางศีลธรรม ในเรื่องบุญเรื่องกุศล ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เป็นพฤติกรรมที่อาศัย
ศรัทธาความเสียสละ การมีความม่ันใจในคุณธรรม มีความสงบสุขทางจิตใจ พฤติกรรมที่รู้จักปีติสุขที่
ประณีตด้านใน ตลอดจนคุณวิเศษท่ีเป็นผลส าเร็จทางจิต เป็นเปูาหมายของพฤติกรรมขั้นที่ผ่อนคลาย
ความยึดติดผูกพันในวัตถุ ท าให้ไม่ยอมตีค่าผลประโยชน์ด้านอามิสสูงเกินไป จนจะต้องมุ่งไขว่คว้า
ยอมสยบให้ หรือเป็นเหตุต้องมีพฤติกรรมไปในทางชั่วร้าย หันมาให้คุณค่าแก่คุณธรรมดีงาม รู้จักท า
การด้วยความใฝุธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพของชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ๖๒ 

ค) ปรมัตถะ เปูาหมายขั้นสูงสุด หรือเปูาหมายที่เป็นสาระที่แท้จริงของ
พฤติกรรมชีวิตมนุษย์ เป็นเปูาหมายขั้นสุดท้าย ได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่ง

                                                           
๖๑พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) , การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๓๒), หน้า ๑๐๙. 
๖๒ส .ส. ๑๕/๑๒๘-๑๒๙/๑๐๓. 



 
 

๕๒ 
 

ผ่องใส ไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจ ากัดด้วยความยึดติดถือมั่น๖๓ หวั่นหวาดของตนเอง เป็นพฤติกรรมที่
ด าเนินไปเพ่ือความปราศจากกิเลสเผาลน ที่ท าให้เศร้าหมองขุ่นมัว อยู่อย่างไร้ทุกข์ ประจักษ์แจ้ง
ความสุขประณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างไสว
เบิกบานโดยสมบูรณ์ เรียกว่าวิมติ และนิพพาน๖๔ 

ในบรรดาเปูาของพฤติกรรม หรือการด าเนินไปของชีวิตทั้ง ๓ ระดับนี้ พุทธปรัชญาเถรวาท
ให้การยอมรับและให้ความส าคัญทุกระดับ โดยมีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่ การครองชีพ 
สภาพแวดล้อม และความพร้อมหรือความสุกงอมแห่งอินทรีย์ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี ตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมานั้น อย่างน้อยจะต้องเพียรพยายามเข้าให้
ถึงเปูาหมายได้ ๒ ระดับ กล่าวคือ เมื่อได้บรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะแล้ว ไม่ควรหยุดยั้งแค่นั้น แต่จะต้อง
ปรับจูนพฤติกรรมของตนเอง ให้ด าเนินไปสู่เปูาหมายขั้นสัมปรายิกัตถะด้วย บุคคลใดสามารถ ปรับ
พฤติกรรมของตนเองให้เข้าถึงเปูาหมายถึงสองขั้นนี้แล้ว ถือว่าเป็นบัณฑิตตามหลักค าสอนของพุทธ
ปรัชญาเถรวาท เป็นผู้มีพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่า ไร้ค่าใน
โลกนี้ กล่าวคือ พุทธปรัชญาเถรวาทเห็นว่า การท าเพ่ือประโยชน์ตนเองและผู้อ่ืน ย่อมให้คุณค่า ให้
ความดีมากกกว่าการท าเพ่ือประโยชน์ตนฝุายเดียว๖๕ 

นอกจากการจัดแบ่งเปูาหมายของพฤติกรรมมนุษย์ดังกล่าวมาแล้ว ยังสามารถจ าแนก
เปูาหมายของพฤติกรรมได้อีกแนวหนึ่ง คือเป็นการจัดแบ่งเปูาหมายของพฤติกรรมตามความ
รับผิดชอบ หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยแบ่งเป็น ๓ เหมือนกัน ดังพุทธพจน์ความ
ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนห้วงน้ าใส กระจ่าง ไม่ขุ่นมัว คนตาดียืน อยู่บนฝั่ง พึงเห็นได้ แม้
ซึ่งหอยโข่ง หอยกาบ แม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวด แม้ซึ่งฝูงปลาที่ก าลังแหวกว่ายอยู่บ้าง ก าลังหยุดอยู่
บ้าง ในห้วงน้ านั้น นั่น เพราะเหตุไร ก็เพราะน้ าไม่ขุ่น แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว ก็จัก
รู้ได้ซึ่งประโยชน์ตน รู้จักประโยชน์ผู้อ่ืน จักรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง ฝุาย จักประจักษ์แจ้งได้ซึ่ งคุณ
วิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญคือญาณทัศนะ ที่ สามารถท าให้เป็น อริยชน ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะเป็นไปได้ 
นั่นเพราะเหตุไร ก็เพราะจิตไม่ขุ่นมัว๖๖ 

๒. แบ่งเป้าหมายตามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแต่ละคน 
ก) อัตตัตถะ หมายถึง พฤติกรรมอันเปูาหมายเฉพาะตน คือ การบรรลุเปู าหมาย

แห่งชีวิตของตน ได้แก่ประโยชน์ ๓ อย่างตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น เท่าที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งเป็น
ผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะ เน้นพฤติกรรมที่พ่ึงตนได้ในทุกระดับ เพ่ือความไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน 
หรือเป็นพฤติกรรมถ่วงหมู่คณะ และเพ่ือความเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อ่ืน บ าเพ็ญกิจ

                                                           
๖๓พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, อ้างแล้ว,   
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๖๖องฺ.เอก. ๒๐/๔๕/๘. 



 
 

๕๓ 
 

ต่าง ๆ อย่างได้ผลดี ในกรณีที่ท าประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว๖๗ คุณธรรมที่เป็นแกนน าเพ่ือการบรรลุ
ประโยชน์ตนนี้ คือ พฤติกรรมที่พ่ึงพาปัญญาเป็นตัวน าหลัก 

ข) ปรัตถะ เปูาหมายหรือประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน
ผู้อ่ืนให้บรรลุประโยชน์หรือเปูาหมายชีวิตด้วย หรือเป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้รู้จักเกื้อกูลผู้อ่ืนให้
เข้าถึงเปูาหมายของชีวิตเขาในระดับต่างๆ ประคับประคองให้เขาสามารถพ่ึงตนเองได้ หมายถึง
เปูาหมายของพฤติกรรม ๓ อย่างตามที่ได้กล่าวมาเท่าที่ เกี่ยวข้องกับผู้ อ่ืน ยกตัวอย่างเช่ น 
พระพุทธเจ้าเมื่อทรงบรรลุประโยชน์ส่วนพระองค์แล้ว ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจด้วยการโปรดหมู่สัตว์ให้
พ้นจากทุกข์ เป็นผลเกิดขึ้นแก่คนอ่ืน นอกจากตัวเรา คุณธรรมที่เป็นแกนน าที่จะให้บรรลุผลข้อนี้คือ 
กรุณา อันเป็นพฤติกรรมของการท าหน้าที่ของกัลยาณมิตร 

ค) อุภยัตถะ เปูาหมายหรือประโยชน์ทั้งสองฝุาย เปูาหมายของพฤติกรรมระดับนี้
มุ่งเน้นให้การแสดงออกของพฤติกรรมเป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ประโยชน์สามอย่างตามที่กล่าว
แล้ว ที่ เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืนๆ หรือแก่สังคม แก่ชุมชนอันเป็นส่วนรวม เช่น 
ประโยชน์ที่เกิดจากของกลางและกิจส่วนรวม เป็นต้น โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อัน
เอ้ืออ านวยแก่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และการบ าเพ็ญปรัตถะของทุกๆ คน คุณธรรมที่เป็น
แกนน าให้เกิดพฤติกรรมเพ่ือบรรลุไปสู่เปูาหมายนี้ คือ วินัย และสามัคคี ตลอดจนพฤติกรรมด้าน
อ่ืนๆ ที่เกื้อกูล ที่พึงประสงค์ ที่สังคมพึงต้องการ ตลอดถึงหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนเอาไว้ได้๖๘

ในส่วนที่เกี่ยวกับวิถีปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้เข้าถึงเปูาหมายแต่ละระดับนี้พระพุทธเจ้าก็
ทรงสั่งสอนไว้ครบถ้วนทุกระดับ เช่น บางแห่งตรัสหลักการที่เป็นไปเพ่ือทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ประการ 
คือ ความขยันหมั่นเพียร รู้จักใช้ปัญญาจัดด าเนินกิจการ เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา รู้จักเก็บรักษา
ทรัพย์สินและผลแห่งกิจการงานให้รอดพ้นอันตรายไม่เสื่อมเสีย เรียกว่า อารักขสัมปทา รู้จักเสวนา
คบหาคนดีที่เกื้อกูลแก่การงาน ความดีงามและความก้าวหน้าของชีวิต เรียกว่า กัลยาณมิตตตา รู้จัก
เลี้ยงชีวิตแต่พอดีให้มีความสุขได้ โดยไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุุมเฟือย สามารถประหยัดทรัพย์ไว้ให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ 
เรียกว่าสมชีวิตา และตรัสถึงการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้ด าเนินไปสู่เปูาหมายระดับสัมปรายิกัต
ถะ ๔ ประการ คือ มีความเชื่อ ประกอบด้วยเหตุผล ถูกหลักพระศาสนาทราบซึ่งในคุณพระรัตนตรัย 
มีสิ่งดีงามเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกว่าศรัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีลมีพฤติกรรมดีงามเลี้ยงชีพ
โดยทางสุจริต มีระเบียบวินัยสมควรแก่ภาวะแห่งการด าเนินชีวิตของตน เรียกว่าศีลสัมปทา 
ประกอบด้วยความเสียสละ รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปัน พร้อมที่จะจะช่วยเหลือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 
เรียกว่า จาคสัมปทา ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา รู้จักคิดรู้จักพิจารณา ใช้วิจารณญาณ รู้เท่าทัน โลกและ
ชีวิต สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระได้ตามโอกาส เรียกว่า ปัญญาสัมปทา๖๙ ส่วนปรมัตถะนั้น 
เนื่องจากเป็นจุดหมายสูงสุด และยากที่สุดทั้งโดยการปรับพฤติกรรมให้เข้าถึงและการเข้าใจ อีกทั้ง
เป็นส่วนความแตกต่างหรือข้อพิเศษของพุทธปรัชญาเถรวาทที่แปลกออกไปจากลัทธิค าสอนเท่าที่มี
อยู่ก่อนนั่นเอง 
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๓.๑๐ เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมในทางจริยธรรม 
โดยทั่วไป พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือชั่วตามความหมาย

ทั่วไปนั้น สามารถตัดสินได้ง่าย เช่น นายแดงชอบลักขโมยของคนอ่ืน นายด าเป็นนักเลงสุรา เป็นต้น 
ตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถตัดสินได้ทันทีว่าดีหรือชั่วอย่างไร แต่เมื่อจะต้องตัดสินพฤติกรรมที่มีผล
สืบเนื่องไปถึงอนาคต ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “กรรม” อันเป็นพฤติกรรมที่จะต้องใช้เกณฑ์
ทางจริยธรรมมาตัดสินนั้น คนทั่วไปมักมีความสับสนไขว้เขว อยู่เป็นอันมาก โดยเฉพาะปัญหาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เรียกว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” ว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ บางคนพยายามหา
หลักฐานมาแสดงให้เห็นว่า ในโลกแห่งความเป็นจริง บุคคลที่มีพฤติกรรมไปในทางที่ชั่วแต่มีผลดี 
หรือบางคนมีพฤติกรรมดี แต่กลับได้รับผลชั่วมีอยู่มากมาย 

จุดส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องเกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมนี้ คือ ความสับสนเกี่ยวกับ
ขอบเขตที่แยกต่างหากจากกัน และที่สัมพันธ์กันระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยม๗๐ เมื่อกล่าวโดย
สรุปตามหลักพุทธศาสนา ถือว่าพฤติกรรมใดจะดีหรือชั่วให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสิน 

ค าว่า เจตนา ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายละเอียดอ่อนกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปใน
ภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาไทยมักใช้เจตนาต่อเมื่อต้องการเชื่อมโยงความคิดที่อยู่ภายใน กับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในภายนอก เช่น พูดพลั้งไปไม่ได้เจตนา หรือเขากระท าโดยเจตนา เป็นต้น 
แต่เจตนาที่ใช้ในทางพระพุทธศาสนาจริงๆ มีความหมายถึง พฤติกรรมการพูดที่แสดงออกมา
ภายนอกโดยจงใจก็ดี ความคิดต่างๆ แม้เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดข้ึนชั่วครู่ชั่วขณะแล้วผ่านไปภายในจิตใจก็
ดี การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดี ความรู้สึกและท่าทีของจิตใจต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้
ประสบทางตา หู จมูก ลิ้นกายและที่ระลึกหรือนึกขึ้นมาในใจก็ดี ล้วนมีเจตนาประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้น 
เจตนาจึงเป็นเจตจ านง ความจงใจ การเลือกอารมณ์ของจิตใจ เป็นตัวน าพฤติกรรมให้หันเหโน้มน้าว
ไปหาหรือผละไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เป็นหัวหน้า
เป็นผู้จัดการ หรือตัวเจ้ากี้เจ้าการของพฤติกรรมว่าจะเอาอะไร ไม่เอาอะไรกับเรื่องใดอย่างไร เป็ น
ตัวการจัดแจงแต่งวิถีทางของจิต แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ เมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ก็
คือได้เกิดความดีความชั่ว หรือไม่ดีไม่ชั่วขึ้นทีหนึ่ง เมื่อขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น ก็มีผลทันที เพราะ
เมื่อเจตนาเกิดขึ้น ก็คือมีกิจกรรมเกิดข้ึนในจิตแล้ว จิตมีการเคลื่อนไหว หรือไหวตัวแล้ว แม้เป็นเพียง
ความคิดอะไรเล็กน้อย ซึ่งถึงไม่มีผลอะไรส าคัญ แต่ก็ไม่ไร้ผลเสียเลย อย่างน้อยก็เป็นละอองที่จะมีผล
ที่ละเอียดสั่งสมหรือพอกเข้าไว้เป็นเครื่องปรุงแต่งคุณสมบัติของจิตอยู่ภายใน เมื่อมากขึ้น เช่น จิต
เสพความคิดนั้นบ่อยๆ หรือความคิดนั้นรุนแรงขึ้น จนแปลงออกมาสู่พฤติกรรมภายนอกผลก็แรงขึ้น
ขยายออกเป็นลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เป็นต้น เช่น เจตนาในการท าร้าย ไม่ต้องพูดถึงพฤติกรรม
ร้ายแรงถึงข้ันจะฆ่าคน แม้แต่การท าลายสิ่งของที่เล็กๆ น้อยๆ เหลือเกิน ถ้าพฤติกรรมนั้นกระท าด้วย
เจตนาท าร้าย คือประกอบด้วยโทสจิตหรือมีความโกรธ อย่างคนฉีกกระดาษด้วยความฉุนเฉียว ทั้งที่
กระดาษนั้นไม่มีคุณค่าส าคัญอะไร แต่ย่อมมีผลต่อคุณภาพของจิตที่อยู่ภายใน หาเหมือนกันไม่กับ
การฉีกกระดาษของคนที่ท าด้วยจิตปกติโดยรู้ว่าจะไม่ใช้กระดาษนั้นแล้ว เมื่อท าการอะไรๆ ด้วย
เจตนานั้นบ่อยๆ ผลแห่งการสั่งสมก็จะปรากฏชัดยิ่งขึ้นและอาจขยายกว้างออกไปในระดับต่างๆ โดย

                                                           
๗๐พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๖. 



 
 

๕๕ 
 

ล าดับ เปรียบเหมือนฝุุนละอองที่ปลิวเข้ามาในห้อง ทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่มิได้สังเกตเลย ย่อมไม่มี
ส่วนใดที่ไร้ผลเสียเลย แต่ผลนั้นจะส าคัญแค่ไหน นอกจากเป็นไปตามความแรงและปริมาณของสิ่งที่
สั่งสมแล้ว ยังสัมพันธ์กับคุณภาพและการใช้งานของจิตในระดับต่างๆ อีกด้วย ฝุุนละอองปลิวลงจับ
ท้องถนนกว่าจะท าให้รู้สึกสกปรก ก็ต้องมีปริมาณมากมาย ฝุุนละอองปลิวลงมาบนพ้ืนเรือน แม้น้อย
กว่านั้น ก็รู้สึกสกปรก ฝุุนละอองน้อยกว่านั้นลงจับโต๊ะเขียนหนังสือ ก็สกปรกและรบกวนงาน น้อย
กว่านั้นอีกลงจับกระจกเงาส่องหน้า ก็รู้สึกเปื้อนและกระทบกับการใช้งาน ธุลีละอองนิดเดียวลงจับ
แว่นตา ก็รู้สึกได้และท าให้การมองเห็นพร่ามัวได้ ในเรื่องพฤติกรรมก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้เป็นสิ่งที่ชั่วที่
สืบเนื่องอยู่ภายในและที่แสดงออกมาภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยก็มี ผลต่อพฤติกรรมใน
ภาพรวมทั้งสิ้น๗๑ ดังนั้นจึงสรุปว่า เกณฑ์ตัดสินว่าพฤติกรรมใดดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเอง โดย
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

๑) พิจารณาจากเกณฑ์หลักตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโดย 
ก) พฤติกรรมอย่างไรดีหรือชั่ว พิจารณาจากมูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล 

คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
ข) พฤติกรรมอย่างไรดีหรือชั่ว พิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิต

จิตใจหรือไม่ ท าให้จิตสบาย ไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์ หรือไม่ ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพ
และสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลธรรม ทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลง
หรือท าให้กุศลธรรมลดน้อยลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้น ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพ
อย่างไร 

๒) พิจารณาจากเกณฑ์ร่วมพฤติกรรมอย่างไรดีหรือชั่วพิจารณาจาก 
ก) ใช้มโนธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองโดยพิจารณาว่า การที่

พฤติกรรมนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพตนหรือไม่ 
ข) พิจารณาจากการยอมรับของวิญญูชน หรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชน ว่า

พฤติกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่วิญญูชนยอมรับหรือไม่ ชื่นชมสรรเสริญ หรือต าหนิติเตียน 
ค) พิจารณาจากลักษณะและผลของการกระท า ว่ามีผลดีผลเสียต่อตนเอง หรือเป็น

การเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อ่ืน ท าตนหรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร รวมไปถึงพฤติกรรม
นั้นๆ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพ่ือโทษทุกข์ ทั้งแก่ตนและผู้อื่นหรือไม่ เป็นต้น๗๒ 

หลักเกณฑ์ที่อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่ง ด้วยส านวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน 
แต่มีประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจกันไว้ก่อนบางส่วน กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ให้ถือว่า การพิจารณา
ในแง่ของกุศลมูล อกุศลมูล อกุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกัน คือ มุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่
เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจ อีกประการหนึ่ง การยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราชญ์ การติเตียน
หรือสรรเสริญของวิญญูชนนั้น เมื่อมองอย่างกว้างๆ หรือมองในระดับสถาบัน และเมื่อว่าโดยส่วน
ใหญ่ มติของวิญญูชนหรือปราชญ์จะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้าง ขนบธรรมเนียมทาง

                                                           
๗๑ปิ่น มุทุกันต์, ปาฐกถาเรื่องจิต, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑),    

หน้า ๑๐๗-๑๑๐. 
๗๒พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๙. 



 
 

๕๖ 
 

ศาสนาบ้าง กฎหมายบ้าง เป็นต้น แม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ ไม่จ าเป็นจะต้องเป็น
มติของวิญญูชนเสมอไป แต่ก็พอจะกล่าวได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้น ซึ่งก็เป็นกิจของวิญญูชน
นั่นแหละที่จะต้องหมั่นสอบสอนตรวจตราในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละกาลแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราว
เรื่อยๆ ไป จึงมักมีพุทธพจน์ตรัสส าทับว่า “อนุวิจฺจ วิญฺญู” วิญญูใคร่ครวญแล้ว จึงติเตียนหรือ
สรรเสริญ คือยอมรับหรือไม่ยอมรับ๗๓ และจะเห็นว่า วิญญูนี่แหละเมื่อใคร่ครวญแล้ว ก็ได้เป็นผู้ท า
การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยึดถือหรือปฏิบัติกันมาผิดๆ หรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่
ถูกต้อง เช่น พระพุทธองค์ทรงติเตียนไม่ยอมรับเรื่องการระบบวรรณะและการบูชายัญ เป็นต้น 

นอกจากเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมว่าอย่างไรดีหรือชั่วตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถ
พิจารณาจากเกณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายคาบเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีได้กล่าวมาแล้ว ดังนี้๗๔ 

๑) พิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นๆ มีคุณและโทษต่อชีวิตอย่างไร หรือมีผลต่อ
บุคลิกภาพอย่างไร คือ เป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ เอ้ือหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
หรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ท าให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอ่ืนลดถอยหรือ
เจริญงอกงาม     ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่ 

๒) พิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นๆ มีคุณหรือโทษต่อสังคมอย่างไร คือเป็นการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือไม่ ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพ่ือท าลายหรืออ านวยประโยชน์สุขที่
แท้จริงแก่ตน 

๓) พิจารณาว่าเป็นคุณหรือโทษต่อสังคมอย่างไร คือเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนหรือไม่ 
ท าผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ เป็นไปเพ่ือท าลายหรืออ านวยประโยชน์สุขแก่ผู้ อ่ืน และแก่ส่วนรวม
หรือไม ่

๔) พิจารณาด้วยมโนธรรม หรือโดยส านึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ 
คือพิจารณาเห็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่า การนั้นเมื่อท าแล้ว ตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษ
ตนเองได้หรือไม่ 

๕) พิจารณาจากมาตรฐานทางสังคม คือ ตามบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และสถาบันต่างๆ ทางสังคม เช่น กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบ
กลั่นกรองของวิญญูทั้งหลาย ตามกาลสมัย ที่จะมิให้ถือกันโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ยอมรับของวิญญูชนเหล่านั้นในแต่ละกรณี 

สรุปว่า ในการวินิจฉัยพฤติกรรมของมนุษย์ว่าพฤติกรรมอะไรเป็นความดี พฤติกรรมอะไร
เป็นความชั่ว เมื่อกล่าวในทางปฏิบัติ เพ่ือให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับ พระพุทธองค์ทรงตรัส
สอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นแกนหลัก จากนั้นก็ขยายออกไปให้ใช้ส านึก
เกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเอง อย่างที่เรียกว่ามโนธรรม และให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบ
หรืออ้างอิง นอกจากนั้น ให้พิจารณาผลของการกระท าอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืน หรือแก่
บุคคลและสังคม การที่ตรัสเช่นนี้ คงจะเป็นด้วยว่า คนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ 
อาจมองเห็นภาวะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ชัดเจน จึงให้ถือเอามติของปราชญ์เป็นหลักประกอบด้ วย 

                                                           
๗๓ม.ม. ๑๓/๓๘/๔๑. 
๗๔พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๐.  



 
 

๕๗ 
 

และถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดูง่ายๆ จากผลของการกระท า แม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคม ส าหรับ
คนทั่วไปการพิจารณาด้วยหลักตามที่กล่าวมา ถือว่าเป็นวิธีตรวจสอบหลายๆ ชั้น เพ่ือให้การวินิจฉัย
อันเป็นเกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปอย่างรอบคอบ 

 



 

บทท่ี ๔ 
 หลักสัปปรุิสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 

ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗   

สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ ธรรมของสัตบุรุษในการพัฒนาบุคคลในสังคม เพ่ือสร้างความ
เจริญความสามัคคีให้แก่สังคมและหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ เพราะการพัฒนาบุคคลให้รู้จักเหตุ รู้จัก
ผล รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล ย่อมท าให้การพัฒนาตนนั้นส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบุคคลในสังคม ผู้วิจัยได้น าเสนอการ
ใช้หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เพ่ือมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเจริญ ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาบุคคลในสังคม เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพเกิดขึ้น หลักสัปปุริสธรรม ๗
ประการ แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ คนดี มีความประพฤติ ทางกายและวาจาให้ถูกต้องเรียบร้อย
ไม่มีโทษม ี๗ ประการ ได้แก่ 

๑) ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความ
เป็นไปของชีวิตหรือรู้จักหลักความจริง จะคิด จะท าอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่ อกระท าสิ่งนี้จะได้
ผลตอบแทนเป็นความสุข แต่ถ้ากระท าอีกอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นความทุกข์ เช่น ถ้าหมั่นขยันศึกษา
เล่าเรียนก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจวิชาการต่างๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดี เป็น
ต้น 

๒) อัตถัญญุตา (การรู้จักผล) หมายถึง เมือ่มีเหตุก็ย่อมมีผล เมื่อมีปัญหาอันใดเกิดขึ้น
เราจะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู้จักเปรียบเทียบ
เหตุและผล จะท าให้เราเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน 

๓) อัตตัญญุตา (การรู้จักตน) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักตนเองโดยฐานะ ภาวะเพศ 
วัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอื่นๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็นต้น แล้วประพฤติ
ตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเม่ือรู้ว่า บกพร่องในเรื่องใด ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

๔) มัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) หมายถึง ความพอดี ความพอเหมาะพอสมควร
การรู้จักประมาณ คือ การรู้จักท าทุกสิ่งทุกอย่างหรือด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่ เหมาะสม เป็นต้น 
การรู้จักประมาณนั้นเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆ ได้ประพฤติปฏิบัติกันมา 

๕) กาลัญญุตา (การรู้จักกาล) หมายถึง การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู้ว่าในเวลาเช่นไรควรจะท าอะไร การรู้จัก
กาลเวลาจะท าให้ไม่ด ารงตนอยู่ในความประมาณ ไม่ท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

๖) ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) คือ การรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดีควร
คบหาสมาคม ควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่ เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไร 



๕๙ 
 

ควรท าอะไร ควรพูดอย่างไร เช่น เมือ่เข้าหาผู้ใหญ่ควรแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เมื่อเข้าวัด
ควรส ารวม กาย วาจาและใจ ไม่แสดงอาการตลกคึกคะนอง เป็นต้น ความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จัก
ชุมชนและสังคม รู้กริยาที่จะพึงประพฤติ แล้วประพฤติตนให้เหมาสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ 

๗) ปุคคโลปรปรัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ได้แก่ การรู้จักประเภทบุคคลแต่ละคนว่า 
ฉลาดหรือโง่ เป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิต มีความสามารถหรือไม่ มีคุณธรรมหรือไม่แล้วเลือกครบหา
ให้เป็นคุณประโยชน์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ หรือเพ่ือที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่างเหมาะสมและ
ทีส่ าคัญก็คือ จะสนทนากับเขาอย่างรู้เรื่องและราบรื่น๑ 

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกทางกาย วาจาและใจที่ไม่ดีและดี ซึ่งปรากฏอยู่ใน
เหตุการณ์อันเป็นปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ยกมาแล้วนั้น จะได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้หลักเบญจ
ศีลเบญจธรรมในการพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาของมนุษย์ด้านการเมือง ปัญหาของมนุษย์ด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาของมนุษย์การปกครอง และปัญหาของมนุษย์ด้านสังคม ซึ่งได้วิเคราะห์ในการ
แสดงออกทางกาย วาจาและใจ คือ พฤติกรรมของมนุษย์ทางดี และพฤติกรรมในทางไม่ดี จะได้
อธิบายความดังนี้ 
 
๔.๒ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง  

พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง มาจากการเล่นพรรคเล่นพวก คิดหาประโยชน์ส่วนตัว 
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ผู้อ่ืนส าคัญเหตุมาจากปัญหากระบวนการในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง 
ปัญหาการจัดสรรต าแหน่งและการใช้อ านาจทางการเมือง และปัญหากระบวนการควบคุมและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของนักการเมือง เป็นต้น ดังนั้น พฤติกรรมทางการเมืองนั้นมาจากการพูด
หลอกลวงประชาชน เพ่ือให้หลงเชื่อเพ่ือผลประโยชน์ตนเองโดยไม่หวังว่าประชาชนจะเดือดร้อนเป็น
เพราะขาดหลักคุณธรรม คือ คุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้คนประพฤติปฏิบัติดีผู้บริหารใน
ฐานะเป็นหัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืน
และจะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม การรู้จักเหตุ คือ การรู้หลักการและ
กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการ
ต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรมี
อะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบนั้นๆ และการรู้จักวิเคราะห์ส าคัญเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชีวิตหรือรู้หลัก
ความจริงจะคิดจะท าอะไรก็มีหลักมีความรู้และความเข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุและ
ผลผู้พัฒนาตนที่จะน าไปใช้คือต้องศกึษารู้ว่าในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างไร เพ่ือการศึกษาและต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนจะต้องท าอะไรอย่างไรเพ่ือเป็นการเตรียมการวาง
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การท าหน้าที่บรรลุถึงผลส าเร็จ และก็จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางการเมืองที่ดีของสังคม คือ 

๑) ผู้น าที่ดีต้องมีปิยวาจา คือ  มีวาจาเป็นที่รัก สร้างสรรค์ให้เกิดความกลมเกลียว 
ความรัก และส าคัญมัคคีให้เกิดขึ้น วาทะของผู้น า ย่อมสมานไมตรีต่อบุคคล ในองค์กรต่างๆ เพ่ือให้

                                                 
๑ที.ปา. ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 



๖๐ 
 

เกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน ส าคัญสามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนไปสู่
ความเจริญสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมที่จะตั้งใจพัฒนาตนในสังคม ไม่ท้อถอย และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒) ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต วาจาของผู้พัฒนาตนจะเป็นสิ่งชักจูงผู้คนให้มี
ความส าคัญเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้นจากวิกฤตไปได้ หรือในสภาวะที่บ้านเมืองเกิด
ความวุ่นวายขึ้น ผู้พัฒนาตนควรต้องระมัดระวังวาจามากขึ้น ค าพูดเพียงค าเดียวอาจก่อให้เกิดจลาจล 
สงครามระหว่างประเทศ หรืออาจท าให้วิกฤตกลายเป็นโอกาสเชื่อมความรัก ความส าคัญสามัคคีของ
คนในชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้  

๓) ผู้พัฒนาตนต้องพูดแต่ความจริง มีความสุจริตใจ ความโปร่งใส ให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ เมื่อพูดอย่างไรก็ท าอย่างนั้น ท าอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ท าแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อทุก
คนโดยเสมอภาคไม่เห็นแก่พรรคพวกเพ่ือนพ้อง ย่อมท าให้เกิดความศรัทธา เชื่อฟัง และความเชื่อมั่น
ในตัวผู้น า และท าให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมคือ ประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเป็น
ส าคัญ  

๔) ในภาวะปกติ ผู้พัฒนาตนในสังคมต้องเป็นผู้ประส าคัญทั้งคนและประโยชน์ มี
ความส าคัญสามารถในการจูงใจให้เกิดความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว
กัน สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมคือ ประเทศชาตินั่นเอง ดังนั้น การน าพา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจนั้น ผู้น าประเทศจ าเป็นต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วย
หลักธรรมในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่าง อันเป็นการปกครองด้วยความมีใจที่เป็นธรรมต่อผู้ร่วมงาน 
และประชาชน จึงจะท าให้ทุกคนอยู่ดี มีสุข และท าให้ประเทศชาติก้าวไปสู่เป้าหมาย คือ ความเจริญ
ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ในที่สุด และในด้านเบญจธรรมควรใช้หลักสัจจะ หมายถึง ความจริง ความ
สัตย์จริง ที่อาศัยเหตุผลเป็นหลักพิสูจน์ให้คนอ่ืนรู้เห็นตามได้ เช่น นักการเมืองพูดจริงท าจริงให้นั้นเป็น
ผลท าให้ประชาชนนับถือ เพราะพูดแต่ค าจริงไม่กลับกลอก พูดออกไปแล้วต้องรักษาสัจจะ ความจริง
ไว้ตลอด เป็นต้น  

ดังนั้น กระบวนการและวิธีการของการเมือง ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของสภาวะผู้น าทาง
การเมืองต้องมีเหตุรู้จักผล ซึ่งจะน าไปสู่การพูดความจริง โดยไม่โกหกคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตน ใน
การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านการเมือง จะท าให้สังคมเกิดความกลมเกลียว ความรัก และสามัคคีให้
เกิดขึ้น ผู้พัฒนาตนในสังคมย่อมสมานไมตรีต่อบุคคล ในองค์กรต่างๆ วาจาของผู้พัฒนาตนจะเป็นสิ่ง
ชักจูงผู้คนให้มีประโยชน์ เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้นจากวิกฤตไปได้ หรือในสภาวะที่
บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้น และท าให้ประเทศชาติก้าวไปสู่เป้าหมาย คือ ความเจริญได้ในท่ีสุด 

 

๔.๓ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ  
ปัญหาระบบเศรษฐกิจของคนทุกวันนี้ กลายเป็นเครื่องมือส าหรับเป็นผลประโยชน์ให้แก่ตน 

ท านองเดียวกันกับเรื่องการเมือง เป็นเครื่องมือส าหรับแสวงหาก าลังเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ก็เลย
ไปรวมอยู่กับพักพวกที่เห็นแก่ตัว เพ่ือหวังประโยชน์ของตัวเอง จึงท าให้เกิดปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัว
ไม่ได้ ปัญหาการกระจายรายได้ ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม 



๖๑ 
 

โจรผู้ร้ายปล้นทรัพย์สินของผู้อ่ืน นอกจากเป็นผู้ทาผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นอาชญากรน าความเดือน
ร้อนมาสู่สังคม เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านกาย
ทุจริต และใจทุจริต พัฒนาได้ทั้งกายและใจต้องใช้การรู้จักผล คือ การรู้จักจุดมุ่งหมายของหลักการที่
ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ  ด าเนินชีวิตอย่างนั้น
เพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงานอะไร  
ผู้พัฒนาตนที่จะน าไปใช้โดยยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับจากการ
ด าเนินตามหลักธรรมต่างๆ อย่างถูกต้องของการรู้จักผลคือ เป็นผู้รู้จักผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การกระท า สามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจน เช่น รู้ว่าประพฤติตามธรรมข้อนี้
จะได้รับผลอย่างนี้รู้จักที่จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเอง เพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดผลดีจากการ
ปฏิบัติ 

สรุปว่า ผู้พัฒนาตนที่รู้จักผลจะต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสียก่อนจะลงมือปฏิบัติ  
เพราะเข้าใจดีว่าผลทั้งหลายย่อมมีมาแต่เหตุการกระท าของผู้พัฒนาตนในการรู้จักความหมายของ
หลักการในการพัฒนาบุคคลรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในกิจการนั้นสามารถวิเคราะห์
ผลที่จะได้รับการด าเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์  คือ 
สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ การเลี้ยงชีวิต การด าเนินชีวิต การท ามาหากิน  
พระพุทธศาสนามองว่า การด าเนินชีวิตนั้น ต้องเป็นการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินชีวิตที่จะท าอย่างไรก็ได้ ขอแต่เพียงให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนามาแต่พระพุทธศาสนามีทัศนะว่า
การที่จะได้อะไรมานั้น ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องเท่านั้น ดังพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ เป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในศาสนานี้เว้นมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี้ยงชีพ
ด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ 

พระพุทธศาสนาเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชีวิตและมีความ
จ าเป็นต่อชีวิต คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ส่วนปัจจัยอย่างอ่ืนนอกจากนี้ 
ถือว่า เป็นเพียงปัจจัยประกอบเท่านั้น พระพุทธศาสนาเน้นว่าการที่จะได้ปัจจัย 4 และปัจจัยที่เป็น
ส่วนประกอบเหล่านั้นมาต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และการใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นไปในทางที่ถูกต้อง
ด้วย การที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้อง
รู้จักรักษาและใช้สอยทรัพย์นั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ รู้จักคบหากัลยาณมิตรที่จะเกื้อกูลในทางที่ดีงาม 
ให้ด าเนินชีวิตแต่พอดีกับทรัพย์ที่หามาได้ พระพุทธศาสนาได้แสดงวิธีใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องว่า ใช้เลี้ยง
ตนเองให้เป็นสุข เลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงภรรยา บุตรธิดา และคนใช้คนงานให้เป็นสุข ใช้บ าบัดอันตราย
ที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น  

 
๔.๔ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครอง  

โดยระบบผู้แทนและระบบข้าราชการประจ านี้ ด าเนินเคียงคู่กันไปได้ก็ด้วยความไม่เข้มแข็ง
ของทั้งสองฝ่าย ในฝ่ายผู้แทนนั้นอ่อนแอต่อความรับผิดชอบเพราะขาดพรรคการเมืองที่แท้จริง  ใน
ส่วนฝ่ายข้าราชการประจ านั้นก็ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพียงพอที่จะ
รับผิดชอบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยึดอ านาจรักษาอ านาจได้อย่างมั่นคง เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านใจทุจริต พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครอง ต้อง
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อาศัยหลักการรู้จักตน โดยฐานะก าลังความรู้ความถนัด ความสามารถและคุณธรรมว่ามีเท่าไร แล้ว
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจน
แก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป การรู้จักตนเองคือรู้ว่าตนใครมีฐานะสติปัญญา
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพียงใดไม่ส าคัญผิดจากสิ่งที่เป็นจริงเพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงนั้น พร้อมวิเคราะห์ตนเองได้ว่าโดยฐานะภาวะก าลังความรู้ความถนัด
ความสามารถและคุณธรรมมีเท่าใดเพ่ือจะได้พัฒนาตนแก้ไขปรับปรุงตน  เป็นการเตรียมตัวให้
สอดคล้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติพระธรรม การรู้จักตนเองคือความรู้จักประมาณตนในเรื่องต่างๆ ทั้ง
ฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานรวมไปถึงความคิดจิตใจเมื่อรู้ว่าตนมีก าลังมีความคิดอย่างไรมีอุปนิสัย
อย่างไรชอบหรือไม่ชอบ เป็นเหตุให้เป็นคนวางตัวดีมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักประมาณตนท า
อะไรพอควรแก่ก าลัง และการรู้จักประมาณ คือ  รู้ประมาณรู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค
ในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ท าทุกอย่างด้วยความ
เข้าใจชอบใจหรือเอาแต่ใจของตน แต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะ
ลงตัวให้เกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นด้วยปัญญา คือ ความพอดี ความพอเหมาะ ความพอควร การรู้จัก
ประมาณ คือ การรู้จักท าทุกสิ่งทุกอย่างหรือด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  นักปกครองรู้จัก
ความพอเหมาะพอดีในการปกครอง  

สรุปได้ว่า นักปกครองตามหลักธรรมข้อนี้ นักการปกครองที่รู้จักตนเองจะสามารถวิเคราะห์
ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันจะเกิดผลดีต่องานในหน้าที่  

 
๔.๕ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคม  

พฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคมปัจจุบัน ปัญหามากมายที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้าน
อาชญากรรม เป็นต้น คือ ปัญหาของสังคมไทยทั้งสิ้น เกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัว หวังเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น โดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน เห็นความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็น
เรื่องไกลตัว ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นผลกระทบต่อสังคมไทยและท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทราม
ลง ดังนั้น ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านกายทุจริต และใจทุจริต 
จากพฤติกรรมดังกล่าวสามารถน าหลักการรู้จักชุมชน การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่น รู้จักชุมนุม รู้จัก
การอันควร ประพฤติปฏิบัติในที่ชุมนุมชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ชุมชนนี้เมื่อเข้าไป
หาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความ
ต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควรบ าเพ็ญประโยชน์ การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักหมู่
คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดี ควรคบหาสมาคม ควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่
ประชุมนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไร ควรท าอะไร ควรพูดอย่างไร การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่นการ
ปฏิบัติในถิ่นที่เป็นชุมชนผู้พัฒนาพฤติกรรมควรจะต้องรู้ว่าชุมชนที่ตั้งอยู่นั้นมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างไร ผู้พัฒนาพฤติกรรมควรต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ความต้องสงเคราะห์ควรรับใช้ควร
บ าเพ็ญประโยชน์อย่างไร การรู้จักชุมชน คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ชุมชนในที่
ท างานชุมชนที่ตนจะเข้าไปหามีความต้องการหรือไม่ต้องการอะไรมีความเห็นมีข้อตกลงกันไว้อย่างไร
จะเข้าไปหาหรือจะต้อนรับอย่างไรเพ่ือให้ความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนนั้นได้ถูกต้องและอยู่ในสังคม
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นั้นได้อย่างสงบสุขเป็นเหตุให้คนท าตัวได้ถูกต้องในชุมชนนั้นๆ และการรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้า
ใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและ
รู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆ ด้วยดีไม่มีคติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะต าหนิหรือจะ
แนะน าสั่งสอนอย่างไร การรู้จักประเภทบุคคลแต่ละคนว่าฉลาดเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตมี
ความสามารถมีคุณธรรมแล้วเลือกคบหาให้เป็นคุณประโยชน์เลือกใช้ในเหมาะสมแก่กิจการหรือ
เพ่ือที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่างเหมาะสมและที่ส าคัญก็คือจะได้สนทนากับเขาอย่างราบรื่น  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากผู้พัฒนาพฤติกรรมนั้นจะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคม โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการท างานในรูปคณะกรรมการผู้บริหารจะต้องรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า
แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมจึงจะสามารถปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
จะให้เกียรติยกย่องตามสมควรแห่งสถานภาพ  

สรุปว่า การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้านสังคมควรปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว จึงจะ
สามารถพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้านสังคมในการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและเข้าใจในสภาพของชุมชน
ในด้านระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุนชนนั้นๆ 

 
๔.๖ ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 

เป้าหมายของพุทธธรรม หรืออุคมคติของพระพุทธศาสนาคือ พระนิพพานซึ่งก่อนจะถึงพระ
นิพพานได้นั้น ก็จะต้องพัฒนาตนขึ้นไปเป็นลาดับ คือการพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามมีความสุขจาก
กัลยาณปุถุชนไปจนถึงพระอรหันต์  ความสุขมีความส าคัญคัญมากในการปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า หลักพุทธธรรมไม่ได้แยกต่างหากจากความสุข เริ่มตั้งแต่ขั้นต้นในการ
ทาความดีทั่วๆ ไป ที่เรียกว่า บุญ ก็มีพุทธพจน์ตรัสว่า บุญเป็นชื่อของความสุข ชีวิตจะมีความสุข
ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยที่ส าคัญคัญที่สุด คือ 
การพัฒนาคนซึ่งจะท าให้คนเป็นคนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ชีวิตจะมีคุณภาพได้ก็
ต้องมีพุทธจริยธรรม ดังนั้น พุทธจริยธรรมย่อมจะมีขึ้นได้ก็ด้วยการพัฒนาฝึกฝนอบรมตน เริ่มตั้งแต่
หลักจริยธรรมเบื้องต้นเพ่ือตนเองและสังคม ไปจนถึงหลักพุทธจริยธรรมเพ่ือพัฒนาตนให้ไปสู่ความ
หลุดพ้น  

มนุษย์ที่พัฒนาตนแล้ว หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐได้บรรลุสัจธรรม คืออริยมรรค ตามความ
เป็นจริงได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันเป็นต้นไปโดยไม่จากัดว่าจะต้องเป็นบรรพชิต  หรือฆราวาส มี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง สภาวะความเป็นมนุษย์นั้น พระพุทธศาสนาถือว่า มีความเหมาะสมที่สุดต่อ
การขัดเกลาพัฒนาจิต เพ่ือให้บรรลุถึงความดีงามสูงสุด กล่าวคือ หมดกิเลสอันเป็นรากเหง้าของความ
ชั่วทั้งปวงได้ โดยการพัฒนานั้นก็มีลาดับขั้นตอนเป็นขั้นๆ ตามสภาวะจิตของแต่ละบุคคลตั้งแต่ปุถุชน
จนถึงอริยบุคคล โดยอาศัยการปฏิบัติในหลักธรรม คือ ภาวนา ๔ เพ่ือบรรลุความเป็นอริยบุคคลใน
ระดับต่างๆ เพราะความแตกต่างกันในหลายระดับดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดบุคคลไว้ ๙ 
ประเภท ด้วยกันในปุคคลสูตร ดังนี้  

๑) บุคคลปุถุชนธรรมดาทั่วๆ ไป  
๒) บุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติมรรค  
๓) บุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผล  



๖๔ 
 

๔) บุคคลผู้บรรลุสกทาคามิมรรค  
๕) บุคคลผู้บรรลุสกทาคามิผล  
๖) บุคคลผู้บรรลุอนาคามิมรรค  
๗) บุคคลผู้บรรลุอนาคามิผล  
๘) บุคคลผู้บรรลุอรหัตมรรค  
๙) บุคคลผู้บรรลุอรหัตผล๒

  

 
๔.๗ มนุษย์ที่พัฒนาตนแล้วหรืออริยบุคคลในพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนาถือว่า การพัฒนาจิตด้วยหลักภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิต
ภาวนา และปัญญาภาวนาเป็นสิ่งส าคัญคัญมาก จิตที่ได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมแล้วย่อมส่งผล
ให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สติปัญญาจากการพัฒนาจิตแล้วย่อมน าไปสู่การดับ
ทุกข์ได้ ปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่เมื่อปฏิบัติตามหลักภาวนา ก็ย่อมจะพบทางสว่างของชีวิตในหลายๆ 
ระดับชั้นตามแต่ผลของการปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติธรรมย่อมส่งผลให้การด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  

ปุถุชน คือ คนที่ยังมีกิเลสหนา หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีกิเลสมากมายอยู่ในใจ 
พระพุทธศาสนาถือว่า คนธรรมดาทั่วไปที่เรียกว่า ปุถุชนนี้เป็นเวไนยสัตว์ หมายความว่า แม้คน
ธรรมดามีกิเลสมากมายอยู่ในตัวก็ส าคัญมารถลดและละกิเลสได้ และเพ่ิมพูนความดีงามไว้ในตนมาก
ขึ้นๆ ได้ด้วยบุคคลที่เป็นปุถุชน ถ้าเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา สภาพจิต
ก็ส าคัญมารถเปลี่ยนไปเป็นกัลยาณปุถุชน ย่อมยังผลให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติยกระดับฐานะจากคน
ธรรมดา เป็นบุคคลในอุดมคติในขั้นปุถุชนคือเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง อีกทั้งยังประโยชน์ต่อสัตว์โลกอ่ืนๆ 
อีกด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดีทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งเรียกบุคคลผู้มีคุณสัปปุริสธรรม ในขั้นนี้
ว่า สัปปุรุษ 

สัปปุรุษ คนดีมีศีลธรรม หมายถึง คนดีมีอุปนิสัยบาเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่คนจานวนมาก 
คือเพ่ือประโยชน์แก่มารดา บิดา บุตร ภรรยา ลูกจ้างกรรมกร มิตรสหาย ญาติ อามาตย์ พระราชา 
สมณพราหมณ์ แก่เทวดาด้วย สัปปุรุษเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก เป็นผู้ไม่มีบาป ไม่มีมลทินคือความตระหนี่ 

อริยบุคคล หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐได้บรรลุสัจธรรม ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบัน เป็น
ต้น ไปซึ่งเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน พระพุทธศาสนาถือว่า สภาวะความเป็นมนุษย์มีความ
เหมาะสมที่สุดต่อการขัดเกลาพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้บรรลุถึงความสุขหรือประโยชน์สูงสุดของชีวิต  
กล่าวคือ ความหมดกิเลสอันเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงได้ ซึ่งคุณสมบัติด้านการเพ่ิมพูนกุศลใน
จิตใจของอริยบุคคลโดยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่เรียกว่า ภาวนา อันเป็นหลักครอง
ชีวิตของผู้พัฒนาตน ผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าคัญเร็จ คือ ความสุข มีดังนี ้คือ  

๑) โสดาบัน เป็นผู้ท าศีลให้บริบูรณ ์เป็นผู้ท าสมาธิและปัญญาได้พอประมาณ  

                                                 
๒พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๘๐. 



๖๕ 
 

๒) สกทาคามี เป็นผู้ท าศีลให้บริบูรณ์ เป็นผู้ท าสมาธิและปัญญาได้พอประมาณและ
ส าคัญสามารถท ากิเลสให้เบาบางลงได้มากกว่าโสดาบัน  

๓) อนาคามี เป็นผู้ท าศีลและสมาธิให้บริบูรณ์ เป็นผู้ท าปัญญาได้พอประมาณ  
๔) อรหันต์ เป็นผู้ท าศีล สมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์  

คุณสมบัติด้านการเพ่ิมพูนความดีของอริยบุคคลเป็นการแสดงออกถึงสภาวะจิตใจว่า 
อริยบุคคลแต่ละระดับนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน ถ้าความดีมีมากแสดงให้เห็นว่าความชั่วถูกกาจัดท าลาย
ไปได้มาก ในทางตรงข้ามถ้าความชั่วมีมากแสดงให้เห็นว่าการบ าเพ็ญความดีมีน้อย แต่ส าคัญหรับ
อรหันต์นั้น ความชั่วถูกก าจัดได้อย่างหมดสิ้น นั่นย่อมแสดงให้รู้ว่าท่านมีความดีอยู่ในจิตใจอย่างเต็ม
เปี่ยม กล่าวคือ ท่านได้ท าไตรสิกขาให้บริบูรณ์ 

 
๔.๘ คุณสมบัติของอริยบุคคล  

อริยบุคคล คือ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องเป็นบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ ์อริยบุคคลมีท้ังเพศชายและหญิง ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้อยู่ที่
ชาติก าเนิด แต่อยู่ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีข้ึนในจิตใจของบุคคล ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจ
สัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติผู้นั้นเป็นอริยะ คุณธรรมหรือระดับจิตของอริยบุคคลที่พัฒนา
แล้วย่อมขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นว่า ส าคัญมารถขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจหรือภูมิ
ของจิตที่แตกต่างกันไปตามล าดับ อาจสรุปได้ว่ามีอยู่ ๒ ระดับใหญ่ๆ คือ  

ปุถุชน หมายถึง คนธรรมดาส าคัญมัญทั่วๆ ไป ซึ่งยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลหรือพระอริยะ 
ปุถุชนเป็นบุคคลเบื้องต่ าสุด มนุษย์ทุกคนในระดับนี้สามารถพัฒนาจิตใจของตนจนกลายเป็นคนเก่ง มี
ความสุข คนดีของสังคมเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของสังคมได้รับการพัฒนาปัญญา เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริง รู้จักคิด คิดเป็น ได้รับ
การพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาคุณธรรม ท าให้สามารถด ารงชีวิตกับเพ่ือนมนุษย์ สรรพสัตว์ ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้อย่างดี ได้รับการพัฒนาคุณภาพจิต ท าให้จิตใจเป็นสุข ปลอดทุกข์ มีอิสรภาพ 
ไม่ถูกครอบง าด้วยกิเลสทั้งปวง  

อริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นอริยะ บุคคลผู้ประเสริฐ ตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ผล
สูงสุดของการปฏิบัติธรรมในระดับลึกคือ การได้บรรลุเป็นอริยบุคคล ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค๓ ได้แบ่งอริยบุคคลเป็น ๔ ระดับ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์  การแบ่ง
ระดับของอริยบุคคลเหล่านี้ มิใช่แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ หากแต่เป็น การแบ่งตามระดับจิตที่ละ
กิเลสได้ ในบรรดาอริยบุคคลเหล่านี้ พระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลที่มีคุณสมบัติเด่นและส าคัญคัญ
ที่สุด เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสทุกชนิด เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุด การที่พระ
อริยบุคคลประเภทอ่ืนจะผ่านมาถึงขั้นเป็นพระอรหันต์จะต้องพัฒนาจิตจนกระทั่งเหลือกิเลสเบาบาง
ที่สุดจนหมดสิ้นไป การที่จะเข้าใจสถานะของพระอริยบุคคลประเภทต่างๆ ได้ดีนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก  พระโสดาบันเป็นพระอริยะ
บุคคลกลุ่มแรกที่ถือว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน  

                                                 
๓ที.สี. ๙/๑๒๗/๗๐. 



๖๖ 
 

โสดาบันบุคคล เป็นอริยบุคคลประเภทแรกที่ได้สัมผัสกระแสพระนิพพาน พระโสดาบัน
สามารถละสังโยชน์ได้ ๓ คือ ๑) สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดว่ามีตัวตน ๒) วิจิกิจฉาความสงสัยใน
พระพุทธเจ้า ๓) สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นในศีลพรต  อริยบุคคลในระดับต้นนี้มีความจ าเป็น
ส าหรับปุถุชนหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนสามารถบ าเพ็ญคุณธรรมให้เกิดแก่ตนได้ ดังในสังยุตตนิกาย  
มหาวรรค พระพุทธเจ้าตรัสแนะน าว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์เหล่าชนผู้เป็น
มิตร เป็นอามาตย์ ญาติหรือสายโลหิต ผู้ที่ส าคัญโอวาทว่า เป็นสิ่งที่ตนควรฟัง พึงยังเขาเหล่านั้นให้
สมาทาน ให้ตั้งมั่น ให้ดารงอยู่ ในองค์แห่งธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ คือ ความเลื่อมใสอันไม่
หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ในศีลที่พระอริยะเจ้าใคร่แล้วไม่ขาด  

โสดาบุคคล เป็นผู้หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) คือ ไม่มี
วิจิกิจฉา (ความสงสัย) ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นบุคคล
ตัวอย่างที่แท้จริง เพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่คลอนแคลนนี้เอง ที่ท าให้
หมดความยึดมั่นในตัวตน (สักกายทิฏฐิ) และไม่เห็นความส าคัญของการยึดติดในศีลและพรต 
(สีลัพพตปรามาส) เพราะการเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าย่อมมีความหมายที่ส าคัญกว่าการถือว่า
ตนเองส าคัญและเกาะเกี่ยวอยู่ในระบบของศีลและพรต การที่โสดาบุคคลเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ก็จะ
ท าให้ความเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่สาระของการดับทุกข์หมดไป มีแต่มุ่งหน้าเพ่ือก้าวไปสู่ความอิสรภาพทาง
จิตใจ คือ การบรรลุนิพพาน แม้ว่าโสดาบุคคลจะยังเกิดอยู่อย่างมากอีก ๗ ชาติ แต่โสดาบุคคลก็จะไม่
ไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอน ดังนั้น การเกิดของโสดาบันบุคคลจึงเป็นการเกิดที่มีความหมาย
มากกว่าการเกิดของปุถุชนทั่วไป ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ยิ่งกว่าความเป็นพระราชาเอกบนพ้ืนปฐพี ยิ่ง
กว่าการไปสู่สวรรค์ ยิ่งกว่าความเป็นอธิบดีในโลกทั้งปวง สิ่งประเสริฐล้า คือ โสดาปัตติผล  นอกจาก
โสดาบันบุคคลละสังโยชน์ได้ ๓ อย่าง ดังกล่าวแล้วยังเป็นผู้ปิดประตูอบายได้ คือ ปิดสถานที่ที่ไม่มี
ความเจริญ หรือสถานที่มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนใจ เรียกว่า อบายภูมิมี ๔ ประเภท คือ นิรยะ
(นรก) ๑ ติรัจฉานโยนิ (ก าเนิดดิรัจฉาน) ๑ ปัตติวิสัย (ภูมิแห่งเปรต) ๑ อสุรกาย (พวกอสุรกาย) ๑ 

มนุษย์ปุถุชนผู้ประมาท คือ ผู้ที่พลาดพลั้งทาความชั่ว จะต้องตกลงไปในอบายภูมิเหล่านี้ภูมิ
ใดภูมิหนึ่งหลังจากท่ีตายไปแล้ว เพ่ือเสวยผลแห่งกรรมที่ตนได้กระท าไว้ ส าคัญหรับโสดาบันบุคคลนั้น
ได้ก าจัดกิเลสอันจะน าไปสู่อบายภูมิได้หมดแล้ว  

สกทาคามีบุคคล ละกิเลสได้เหมือนพระโสดาบัน คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต ปรามาส 
แต่ท าราคะ โทสะและโมหะให้เหลือเบาบางยิ่งขึ้น เมื่อโสดาบันบุคคลได้พากเพียรในการฝึกฝนอบรม
จิตของตน โดยปรับปรุงอินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้สม่ าเสมอจนอินทรีย์แก่กล้า
แล้ว ภาวะของโสดาบันบุคคลก็จะเปลี่ยนไปสู่ความก้าวหน้าในทางธรรมก็จะอยู่ในระดับสูงขึ้นเป็น
สกทาคามีบุคคล แม้ว่าสกทาคามีบุคคลจะละกิเลสได้เท่ากับโสดาบันบุคคล แต่สกทาคามีบุคคลก็มี
กามราคะ คือ ความพึงพอใจในกามคูณ ๕ และความพยาบาทเบาบางกว่าโสดาบันบุคคล ดังพระบาลี
ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเบาบางของกามราคะและพยาบาท ผู้ปฏิบัติเพ่ือท าให้แจ้งสกทาคามีผล ผู้
มีกามราคะและพยาบาทเบาบางแล้วบุคคลนั้นท่าน เรียกว่า พระสกทาคามี สกทาคามีบุคคลละ
สังโยชน์ได้ ๓ ประการเท่ากับโสดาบันบุคคล แตท่ าราคะ โทสะและโมหะ ให้เบาบางลงได ้ดังนี้  



๖๗ 
 

๑) เป็นผู้มีกามราคะเบาบาง แต่ยังมีความพอใจยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะที่เบาบาง แต่ความพอใจที่ปรากฏมีอยู่ในจิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ความอยากได้ในลาภ 
ยศ สรรเสริญและสุขจะยังคงมีอยู่  

๒) เป็นผู้มีความโกรธเบาบาง แม้ว่าท่านยังมีความโกรธอยู่บ้าง แต่ก็มีอยู่น้อยมาก 
เป็นพียงแต่สิ่งที่ท าให้ไม่พอใจอย่างเบาบางเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เพราะเหตุที่จิตของท่านได้พัฒนา
สูงขึ้นแล้ว  

๓) เป็นผู้ไม่พูดคาหยาบ พูดส่อเสียดด้วยโทสจริตที่รุนแรง คงมีโทสะเหลืออยู่บ้าง แต่
เบาบาง เพราะท่านไดท้าโทสะให้เบาบางลงได้แล้ว กล่าวได้ว่า ลักษณะจิตของสกทาคามีบุคคล ยังคง
มีความยินดีในโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญอยู่แต่ไม่มากนัก หากมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องสูญเสีย
โลกธรรมไปอย่างใดอย่างหนึ่ง สกทาคามีบุคคลก็จะไม่รู้สึกสูญเสียจนเกินไป คือ ไม่มีลักษณะของการ
ยึดติดหลงใหล เมื่อเปรียบเทียบกับปุถุชนแล้ว ส าคัญหรับปุถุชนนั้นเนื่องจากยังติดข้องอยู่ในโลกธรรม
จนยากท่ีจะสลัดออกได้ เมื่อต้องสูญเสียโลกธรรมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งย่อมมีความเศร้าโศกใจจนเป็น
เหตุให้ทากรรมชั่วไปเกิดในอบายภูมิ ส่วนสกทาคามีบุคคลไม่มีความคิดที่จะทากรรมอันเป็นเหตุให้
ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไป แม้ว่าสกทาคามีบุคคลจะยังเกิดอีกแต่ก็เกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้น 
จึงจะสามารถท าที่สุดแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ และชาตินั้นก็จะได้บรรลุเป็นอรหันต์ อนาคามีบุคคล 
ละกิเลสได้เหมือนสกทาคามีบุคคล คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และละกิเลสได้เพ่ิมขึ้น
อีก ๒ อย่าง คือ กามราคะ (ความกาหนัดด้วยอ านาจกิเลสกาม) ปฏิฆะ (ความขุ่นเคือง) รวมเป็น
สังโยชน์เบื้องต่ า ๕ อย่าง เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ อนาคามีบุคคลที่สามารถพัฒนาจิตขึ้นมาใน
ระดับนี้ ถือได้ว่า เกิดจุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ กามราคะ (ความก าหนัด) โทสะ 
(ความโกรธ) ที่เคยเบาบางในขั้นสกทาคามีบุคคล พอมาถึงขั้นอนาคามีบุคคลกิเลส คือ ราคะและโทสะ
ก็จะหมดไปทันที การที่จิตใจของอนาคามีบุคคลจะบริสุทธิ์และพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนั้น ก็คือใน
สังโยชน์ ๑๐ ประการ ที่เป็นเครื่องผูกใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิด ได้รับความทุกข์อยู่ในสังสารวัฏ
นั้นอนาคามีบุคคลก าจัดสังโยชน์เบื้องต่ าได้ ๕ ประการ โดยก าจัดได้มากกว่าโสดาบันบุคคลและ
สกทาคามีบุคคลอยู่ ๒ ข้อด้วยกัน คือ กามราคะและปฏิฆะ ดังนี้  

๑) เป็นผู้ไม่มีกามราคะ คือ ความอยากความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าใคร่ 
น่าปรารถนา น่าพอใจ ไม่มีเหลือในจิตใจของอนาคามีบุคคล กล่าวคือ ความยินดีในกามคุณทุกชนิดได้
ถูกก าจัดไปหมดแล้ว ถึงแม้ว่าอนาคามีบุคคลยังอยู่ครองเรือนโดยไม่ได้ออกบวชก็ตาม ความเกี่ยวข้อง
ในเรื่องกามคุณก็ไม่มีเลย เปรียบเหมือนน้ าไม่ติดอยู่บนใบบัวเพราะท่านได้ท าลายกามราคะสิ้นแล้ว       
มีแต่ความมุ่งมั่นบ าเพ็ญเพียรท าความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้น เพ่ือการบรรลุนิพพานในที่สุด  

๒) เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลงเหลืออยู่ รวมทั้งความพยาบาทด้วยความเศร้าโศก
เสียใจในเรื่องที่เสื่อมจากลาภ เสื่อมจากยศ ความทุกข์ และนินทา ก็จะหมดสิ้นไป เพราะว่าท่าน
สามารถท าลายความโกรธได้หมดสิ้นแล้ว และท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็นมากกว่าสกทาคามี
บุคคล เมื่อสกทาคามีบุคคลได้พัฒนาจิตของตนจนบรรลุเป็นอนาคามีบุคคลแล้ว การกลับมาเกิด        
เป็นมนุษย์อีกก็ถือว่าสิ้นสุดลง มีแต่จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ๕ ชั้น คือ ชั้นอวิหา อตัปปา     
สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา ตามความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้ง ๕ ดังนี้ คือ  

๑) อนาคามีบุคคลที่มีศรัทธาแก่กล้าไปเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา  



๖๘ 
 

๒) อนาคามีบุคคลที่มีวิริยะแก่กล้าไปเกิดในพรหมโลกชั้นอตัปปา  
๓) อนาคามีบุคคลที่มีสติแก่กล้าไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทัสส าคัญ  
๔) อนาคามีบุคคลที่มีสมาธิแก่กล้าไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทัสสี  
๕) อนาคามีบุคคลที่มีปัญญาแก่กล้าไปเกิดในพรหมโลกชั้นอกนิฏฐา 

อนาคามีบุคคลที่ไปเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆ ก็เนื่องจากว่ามีความแตกต่างกันที่คุณธรรม 
อย่างไรก็ตามอนาคามีบุคคลถือว่า เป็นอริยบุคคลที่ใกล้ต่อการบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่สุด หากในชาติ
ที่เป็นมนุษย์มีอินทรีย์ทั้ง ๕ แก่กล้าพร้อมกับมีวาสนาบารมีสมบูรณ์ก็จะส าเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติ
นี้ แต่เมื่ออนาคามีไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งใน ๕ ชั้นนั้นแล้ว บางท่านได้บรรลุ
เป็นอรหันต์ และนิพพานในภพที่เกิดนั้น แต่บางท่านเลื่อนขึ้นไปอยู่ในชั้นสุทธาวาสที่สูงขึ้นไปอีกแล้ว
จึงได้บรรลุเป็นอรหันต์  

พระอรหันต์ การพัฒนาจิตในขั้นสูงสุดทางพระพุทธศาสนา มีผลส าเร็จท าให้ผู้ปฏิบัติได้เป็น
พระอรหันต์ ซึ่งเป็นบุคคลในอุดมคติหรือได้รับประโยชน์สูงสุดของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธ
บริษัท เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้พัฒนาขึ้นจากความเป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสให้ตรัสรู้ตาม
พระองค์เป็นล าดับจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ คุณสมบัติของพระอรหันต์ที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
คือ เป็นบุคคลที่มีจิตที่ฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีท่ีสุด  

บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีจิตหมดจดจากกิเลสทั้งปวง โดยเฉพาะกิเลสอย่างละเอียดซึ่ง
อริยบุคคลขั้นอ่ืนไม่สามารถท าให้หมดจากสันดานได้ ตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลผู้ละสังโยชน์
เบื้องสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) ได้ทั้งหมด จึงจะชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ รวมทั้งได้ละกิเลสที่โสดาบุคคล 
สกทาคามีบุคคล และอนาคามีบุคคล ละได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือ ความเป็นพระอรหันต์จึงเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ที่สุด  

จิตของพระอรหันต์ไม่มีสังโยชน์เบื้องสูง ๕ ประการ รวมทั้งกิเลสเล็กๆ น้อยๆ ที่ยังเหลืออยู่ใน
จิตใจของอนาคามีบุคคลย่อมดับลงอย่างเด็ดขาดโดยหมดสิ้น สังโยชน์เบื้องสูงอันเป็นกิเลสอย่าง
ละเอียด ๕ ประการ คือ  

๑) รูปราคะ ความก าหนัดยินดีในรูป  
๒) อรูปราคะ ความก าหนัดยินดีในสภาวะที่มิใช่รูป  
๓) มานะ ความถือตัว  
๔) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน  
๕) อวิชชา ความไม่รู้  

สภาวะจิตของพระอรหันต์ที่หลุดพ้นจากกิเลส มี ๕ ลักษณะ คือ  
๑) ไม่มีความยินดีในการไปเกิดเป็นรูปฌาน ความยาก (โลภ) พระอรหันต์ได้เจริญ

วิปัสสนากรรมฐานโดยผ่านขั้นสมถกรรมฐานมาแล้ว ดังนั้น จิตที่ถูกความโลภเข้าไปปรุงแต่งจึงไม่มีอีก
ต่อไป (ละรูปราคะและอรูปราคะ) ผู้ได้รูปฌานนั้นมักหลงติดพัวพันยินดีในภาวะที่มีความสุขอย่างมาก
ซึ่งเกิดจากฌาน และจัดว่าเป็นกิเลสชนิดที่ละเอียดมาก เพราะยังท าให้บุคคลนั้นต้องเวียนว่ายตายเกิด 
ประสบทุกข์อยู่อีก แต่กิเลสเช่นนี้ไม่มีอยู่ในจิตของพระอรหันต์ เพราะท่านมองเห็นทุกข์ในสังสารวัฏ
อย่างชัดแจ้ง  



๖๙ 
 

๒) เป็นผู้ไม่มีความยินดีในอรูปฌาน ได้แก่ อรูปฌานที่เกิดจากการปฏิบัติสมถกรรม
ฐานต่อจากรูปฌาน ซึ่งท าให้จิตสงบเยือกเย็นและละเอียดยิ่งกว่าความสงบในรูปฌาน แต่กิเลสชนิดนี้
ได้หมดสิ้นไปจากจิตของพระอรหันต์ และท าให้เป็นผู้ไม่หลงติดอยู่ในอรูปฌาน เพราะเนื่องจากท่านได้
หมดความยินดีความพอใจในภพทั้งปวง  

๓) จิตของพระอรหันต์ไม่มีความถือตัว (มานะ) ไม่ว่าจะเป็นความถือตัวว่าตน
ประเสริฐกว่าคนอ่ืนหรือถือว่าตนเองเลวกว่าคนอ่ืนก็ตาม  เพราะความรู้สึกทั้งสองอย่างนั้นเป็น
ความเห็นผิดเกี่ยวกับตัวตน (อัตตา) พระอรหันต์นั้นมีความรู้แจ้งเห็นจริงในเบญจขันธ์อย่างแท้จริง ได้
เห็นอนัตตาอย่างแจ้งชัดที่สุด ได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้อย่างสิ้นเชิง ส่วนพระอริยบุคคล
ประเภทอ่ืนก็เข้าใจในรูปนามเหมือนกันแต่ยังไม่ชัดแจ้งเหมือนพระอรหันต์  

๔) สภาพจิตของพระอรหันต์ไม่มีความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ส าหรับปุถุชน ความ
ฟุ้งซ่านเป็นอุปสรรคที่ส าคัญมากในการท าความดีทุกอย่าง ยกเว้นเมื่อได้เจริญวิปัสสนาบ้างความ
ฟุ้งซ่านจะลดน้อยลง เมื่อจิตได้รับการพัฒนาจนเป็นอริยบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ด้วยอ านาจ
แห่งวิปัสสนาญาณสามารถข่มหรือระงับความฟุ้งซ่านไว้ได้ชั่วขณะเท่านั้น  เพราะเป็นกิเลสที่
ละเอียดอ่อนมาก พอได้มีการพัฒนาจิตมาถึงเป็นพระอรหันต์จึงสามารถตัดความฟุ้งซ่านได้อย่าง
เด็ดขาด  

๕) สภาวะจิตของพระอรหันต์ไม่มีความหลงผิดหรือไม่มีอวิชชาเข้าครอบง า อวิชชา
ในที่นี้ หมายถึง ความไม่รู้แจ้งในความจริงของชีวิต และสิ่งทั้งหลาย ไม่รู้ถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ท านองคลองธรรม และความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ๔ คือ ไม่รู้จักความทุกข์ (ทุกข์) ไม่รู้จักสาเหตุ
แห่งความทุกข์ (สมุทัย) ไม่รู้แจ้งความดับทุกข ์(นิโรธ) และไม่รู้จักทางด าเนินไปสู่ความดับทุกข์ (มรรค) 
พระอรหันต์ได้รู้แจ้งอริยสัจโดยสมบูรณ์จึงสามารถท าลายอวิชชาได้โดยเด็ดขาด 

การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก แตท่ าไมอริยะบุคคลทั้ง ๓ ประเภท จึงไม่
สามารถท าลายอวิชชาได้ ค าตอบคือ การที่อริยะบุคคลประเภทอ่ืนมีปัญญาแต่ไม่ถึงขนาดสามารถ
ท าลายอวิชชาได้หมด เนื่องด้วยปัญญาของอริยะบุคคลทั้ง ๓ ประเภทนั้นปรากฏดุจฟ้าแลบ ส่วน
ปัญญาที่เกิดแก่พระอรหันต์นั้น เป็นดุจฟ้าผ่า  

ดังนั้น จิตพระอรหันต์จึงเป็นจิตที่ว่างเปล่าจากอัตตาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอัตตา  พระ
อรหันต์แม้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่จิตของท่านก็บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งหลาย ไม่มีความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ไม่มีตัณหา อุปาทาน มีแต่ความสุขร่มเย็นในจิตใจอย่างสูงสุด พระอรหันต์เป็นอริยะ
บุคคลชั้นสูงสุดได้พัฒนาจิตใจถึงที่สุดแล้วเป็นอเสขบุคคล ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่แล้ว กรณียะ
ได้ท าแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก มีแต่จะบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนต่อไปเท่านั้น เป็น
บุคคลตัวอย่างที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอย่างสูง ควรแก่การเคารพบูชาอย่างยิ่ง และเป็นเนื้อนาบุญ
ของโลกอย่างยอดเยี่ยม  

 
๔.๙ สรุป  

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
สามารถสรุปได้ ดังนี้  

 



๗๐ 
 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  
๑) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมืองนั้น มาจากการพูดหลอกลวงประชาชนเพ่ือให้

หลงเชื่อเพ่ือผลประโยชน์ตนเองโดยไม่หวังว่าประชาชนจะเดือดร้อนเป็นเพราะขาดหลักคุณธรรมคือ
คุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้คนประพฤติปฏิบัติดีผู้พัฒนาพฤติกรรมสมควรต้องกระท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนและจะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม การรู้จักเหตุ
คือการรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติ
หน้าที่และด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างไรมีอะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ และการพูดความจริงโดยไม่โกหกคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของ
ตน ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านการเมือง จะท าให้สังคมเกิดความกลมเกลียว ความรักและสามัคคี
ให้เกิดข้ึน วาทะของผู้พัฒนาพฤติกรรมย่อมสมานไมตรีต่อบุคคลในสังคม วาจาของผู้พัฒนาพฤติกรรม
จะเป็นสิ่งชักจูงผู้คนให้มีประโยชน์เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้นจากวิกฤตไปได้ หรือใน
สภาวะที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้น และท าให้ประเทศชาติก้าวไปสู่เป้าหมาย คือ ความเจริญได้ใน
ที่สุด  

๒) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจต้องรู้จักผล คือ การจักจุดมุ่งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ ด าเนินชีวิต
อย่างนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงาน
อะไร  ผู้บริหารที่จะน าไปใช้ผู้พัฒนาพฤติกรรมต้องยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สามารถวิเคราะห์ผล
ที่จะได้รับจากการด าเนินพัฒนาด้านต่างๆ อย่างถูกต้องของการรู้จักผล คือ เป็นผู้รู้จักผลหรือ
ประโยชน์ทีเ่กิดข้ึนจากการกระท า สามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจน เช่น รู้ว่า
ประพฤติตามธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้รู้จักที่จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพราะเห็นด้วย
ปัญญาว่าเกิดผลดีจากการปฏิบัติ และให้ประกอบอาชีพที่สุจริต ก็เพ่ือละเว้นการกระท าที่เป็นไป
ในทางแก่งแย่งกัน อันเป็นเหตุให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และสามารถควบคุมกาย วาจาและใจให้
เป็นปกติ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มองเห็นโทษหรืออันตรายของการคดโกงที่มีต่อตนและสังคม 
ฝึกให้เกดิความรักผู้อ่ืน ความเสียสละท าลายความเห็นแก่ตัวและมีหลักสัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ
ชอบ การเลี้ยงชีวิต การด าเนินชีวิต การท ามาหากิน ฝึกความซื่อสัตย์สุจริตประกอบเศรษฐกิจตามที่
พุทธองค์ทรงห้าม และปฏิบัติตามที่พุทธทรงกล่าวไว้ พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะพัฒน าไปสู่ทางที่ดีต่อ
เศรษฐกิจอย่างถูกต้อง  

๓) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครอง ต้องอาศัยหลักการรู้จักตน โดยฐานะก าลัง
ความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมว่ามีเท่าไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
ด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป การรู้จักตนเอง คือ รู้ว่าตนใครมีฐานะสติปัญญา ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
เพียงใดไม่ส าคัญผิดจากสิ่งที่เป็นจริงเพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
นั้น เพ่ือให้มีสติรอบคอบไม่ประมาทพลั้งเผลอท าสิ่งผิดอันจะน ามาซึง่การตัดทอนคุณงามความดีที่มีอยู่
หรือที่จะมีขึ้น และมีปัญญาคอยแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นให้ส าเร็จไปด้วยดี ก็เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ผาสุกสมควรแก่ผู้ปกครองบ้านเมือง  



๗๑ 
 

๔) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคม คือ การแก้ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
สังคมโดยใช้หลักการรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถ่ิน รู้จักชุมชน รู้จักการอันควรประพฤติปฏิบัติในที่ชุมชน
นี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้
ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความต้องการอย่างนี้ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควร
บ าเพ็ญประโยชน์ และการรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดีควรคบหาสมาคมควรเข้าไปอยู่เป็น
พวกหรือไม่เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไรควรท าอะไรควรพูดอย่างไร ในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมด้านสังคม คือ เมตตา หมายถึง ความรักและปรารถนาดีที่จะให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
และมีความคิดท่ีจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มีชีวิต เช่น มนุษย ์หรือแม้กระทั่งต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้ง
ปวงให้พ้นจากทุกข์ภัยความเดือดร้อน พฤติกรรมในด้านสังคมขจัดปัญหาทางอาชญากรรม และปัญหา
สังคมในด้านอื่นๆ ด้วยให้หมดไปจากสังคมปัจจุบัน 

 ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
จะเห็นว่า คุณลักษณะการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น 

คุณสมบัติของการบรรลุธรรมคือ อริยบุคคล คือ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ไม่ได้จ ากัดว่า
จะต้องเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ อริยบุคคลมีทั้งเพศชายและหญิง พระพุทธศาสนาถือว่า ความเป็น
อริยบุคคลไม่ได้อยู่ที่ชาติก าเนิด แต่อยู่ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีขึ้นในจิตใจของ
บุคคล ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติผู้นั้นเป็นอริยะ คุณธรรมหรือระดับจิต
ของอริยบุคคลที่พัฒนาแล้วย่อมขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นว่า สามารถขัดเกลากิเลสและ
สังโยชน์ ๑๐ ออกไปจากจิตใจหรือภูมิของจิตที่แตกต่างกันไปตามล าดับ อาจสรุปได้ว่ามีอยู่ ๔ ระดับ  
คือ 

๑) โสดาบันบุคคล คือ เป็นอริยบุคคลประเภทแรกที่ได้สัมผัสกระแสพระนิพพาน 
พระโสดาบันสามารถละสังโยชน์ได้ ๓ คือ (๑) สักกายทิฐิ ความเห็นผิดว่ามีตัวตน (๒) วิจิกิจฉา ความ
สงสัยในพระพุทธเจ้า (๓) สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นในศีลพรต  

๒) สกทาคามีบุคคล คือ ละกิเลสได้เหมือนพระโสดาบันคือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส สามารถท าราคะ โทสะและโมหะให้เหลือเบาบางยิ่งขึ้น  

๓) อนาคามีบุคคล สามารถก าจัดสังโยชน์เบื้องต่ าได้ ๕ ประการ ได้แก่ สักกายทิฐิ 
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส และละกิเลสได้เพ่ิมข้ึนอีก ๒ อย่าง ได้แก่ กามราคะและปฏิฆะ  

๔) พระอรหันต์ สามารถละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ อย่าง ทั้งที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงและ
สังโยชน์ที่เป็นกิเลสอย่างละเอียด ทรงละได้หมดทุกประการ  

การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์สามารถพัฒนาตนได้
ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจตามหลักสัปปุริสัทธรรมและเบญจศีลเบญจธรรม เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรม
ของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง พฤติกรรมของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครองและพฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคม  เพ่ือพัฒนาและน าไป
แก้ปัญหาในสังคมให้อยู่อย่างสงบสุข และการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสน าไป
จนถึงระดับอริยบุคคล ได้แก่ โสดาบันบุคคล อนาคามีบุคคล สกทาคามีบุคคลและพระอรหันต์        
ในที่สุด 

 



 
บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
          การศึกษาวิจัยหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตาม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๒) ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ๓) 
ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตามหลักพุทธปรัชญาเถร
วาท  ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลัก
ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท โดยท าการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยใน ๓ ประการ ดังนี้  

๕.๑.๑ สัปปุรสิธรรม ๗ ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท 
หลักสัปปุรสิธรรม ๗ คือ คุณธรรมเป็นตัวคอยก าหนดให้คนประพฤติปฏิบัติดี ผู้ที่พัฒนาพฤติกรรมตน
ในฐานะอยู่ในสังคมควรกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นและจะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ใน
กรอบของศีลธรรมอันดี 

การรู้จักเหตุ คือ การรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
เหตุผล เช่น มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรมีอะไรเป็นหลักการจะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะเป็น
เหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ 

การรู้จักผล คือ การจักจุดมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการตน
กระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ ทีด่ าเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุ
ถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงานอะไร จะเห็นได้ว่าการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่รู้จักผล
จะต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสียก่อนจะลงมือปฏิบัติเพราะเข้าใจดีว่าผลทั้งหลาย ย่อมมีมา
แต่เหตุการณ์กระท าของผู้บริหารในการรู้จักความหมายและความมุ่งหมายของหลักการในการ
ปฏิบัติงานรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในกิจการนั้นสามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้อง 

การรู้จักตน คือ การรู้จักตนเองโดยฐานะก าลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรม
ว่ามีเท่าไรอย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและด าเนินการต่างๆ  ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  เมื่อผู้พัฒนา
พฤติกรรมที่รู้จักตนเองจะสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสมรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคล 



๗๓ 
 

การรู้จักประมาณ คือ รู้ประมาณรู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่าย
ทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีการปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ท าทุกอย่างด้วยความเข้าใจชอบใจหรือ
เอาแต่ใจของตนแต่ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดี
งามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา เมื่อผู้บริหารศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้การกระท าของผู้ พัฒนา
พฤติกรรมในการรู้จักความพอเหมาะพอดีในการพัฒนาตนเองตามหลักธรรม  

การรู้จักเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจท าหน้าที่
การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้อง เมื่อผู้พัฒนาพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้การกระท า
ของผู้พัฒนาพฤติกรรมเป็นคนตรงต่อเวลา รู้จักล าดับเวลาความส าคัญของหน้าที่ตนเองว่า ควรท าหรือ
ควรจะพักผ่อนอย่างมีความสุข 

การรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถิ่นรู้จักชุมนุมรู้จักการอันควรประพฤติปฏิบัติในที่ชุมนุมชุมชนนี้
เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้
ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความต้องการอย่างนี้ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควร
บ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งผู้พัฒนาพฤติกรรมตามหลักการรู้จักชุมชนดังนี้ การกระท าของผู้พัฒนา
พฤติกรรมในการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและเข้าใจในสภาพของชุมชน ในด้านระเบียบวินัย
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุนชนนั้นๆ 

การรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและ
คุณธรรมใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไรและรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆ ด้วยดีไม่มีคติอะไรจะสัมพันธ์
เกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะต าหนิหรือจะแนะน าสั่งสอนอย่างไร  จะเห็นได้ว่าผู้พัฒนาพฤติกรรม 
ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้การกระท าของผู้พัฒนาพฤติกรรมในการรู้จักบุคคลและเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในสังคมตามหลักธรรมข้อนี้ 

๕.๑.๒ พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
พฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นได้ง่าย คือ พฤติกรรมทางกายและวาจา เช่น การแสดงความเห็น

แก่ตัว การท าจริตต่างๆ และการแสดงวาจาทุจริต เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นการกระท าที่สุจริตและการแสดงวาจาที่สุจริตหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า
นิสัยชอบท ากรรมชั่วของคนเราจ าเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มีนิสัยชอบท าแต่กรรมดี
เท่านั้นและอะไรคือสาเหตุที่ท าให้คนเรามีนิสัยชอบท าแต่กรรมชั่วปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนเราชอบท า
กรรมชั่วก็คือ ความคิดผิดๆ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความเห็นผิดอีกต่อหนึ่ง ความเห็นผิดนี้มีศัพท์ทาง
ธรรมว่า มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดนี้เกิดจากจิตใจที่ตกอยู่ใต้อ านาจของกิเลส ๓ ตระกูล คือ โลภะ 
โทสะและโมหะ บุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมจะก่อแต่ความชั่วเป็นนิสัยสันดาน
พฤติกรรมเช่นนี้นอกจากจะน าความทุกข์และความเดือดร้อนมาสู่ตัวบุคคลผู้ก่อกรรมชั่วเองและสังคม
โดยรวมในโลกนี้แล้วบุคคลผู้นั้นยังต้องไปรับโทษทัณฑ์อย่างสุดแสนสาหัสอีกนานแสนนาน ในโลกหน้า
อีกด้วยการแสดงออกทางกาย วาจาของมนุษย์ เรียกว่า พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นผลมาจากการ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่างๆ การกระท าของมนุษย์อาจสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
ได้แก่ การกระท าทางกาย เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น เรียกว่า “กายกรรม” การกระท าทาง
วาจา ได้แก่ การพูด สนทนา การทักทาย และการสั่งสอน เป็นต้น เรียกว่า “วจีกรรม” ส่วนการ
กระท าท่ีซับซ้อนมากขึ้นยากต่อความเข้าใจต้องติดตามสังเกตวิเคราะห์ตีความและประเมินค่าเป็นการ



๗๔ 
 

กระท าทางใจ เช่น การคิด การจ า การลืม การเรียนรู้แรงจูงใจเจตคติความเมตตาหรือความรัก      
เป็นต้น เรียกว่า “มโนกรรม” พฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง ๓ ลักษณะนี้ มิได้อยู่แยกจากกันแต่ท างาน
ผสมผสานเป็นจริตหรือจริยาตามลักษณะความประพฤติที่ท าอยู่ประจ าอยู่ในสันดานพ้ืนเพจิตใจหรือ
ลักษณะอุปนิสัย ๖ ประเภท คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริตและวิตกจริต 

พฤติกรรมของมนุษย์สามารถพัฒนาได้พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาไว้ว่า
ความประพฤติสุจริตทางกาย วาจาและอาชีวะ เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้านพฤติกรรมโดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกว่า วินัย เป็นจุดเริ่มต้นใน
ขบวนการแห่งการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัยเป็นเครื่องมือจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ใน
สภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ร่วมกันศีลหรือวินัยจะช่วยจัด
ให้เกิดความเป็นระเบียบในความเป็นอยู่และเอ้ือโอกาสให้เกิดการพัฒนาจนสามารถท าให้มนุษย์มี
พฤติกรรมเกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่ก าหนดไว้ดีแล้ว ฉะนั้น การจะฝึกให้เกิด
ความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องมีรูปแบบและวิธีการนั้นๆ เช่น ศีลหรือวินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์
ในการฝึกฝนเบื้องต้นเมื่อฝึกพฤติกรรมความเคยชินให้อยู่ในกรอบระเบียบแล้วการฝึกปรือในด้าน
คุณภาพและสมรรถภาพของจิตสมาธิเป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจหรือระดับจิตใจให้เกิดการ
พัฒนาคุณสมบัติต่างๆ คือ ในด้านคุณธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็ง
อดทนตลอดทั้งความเพียรพยามความรับผิดชอบความแน่วแน่มั่นคงมีสติสมาธิและในด้านท าให้เกิด
ความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบานความรู้สึกอ่ิมใจ หรือกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาสุขภาพจิตให้มี
ความมั่นคงในการด ารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุขและความสุขที่ได้รับจะเป็นความแท้จริงและยั่งยืนได้
ต้องอาศัยความเข้าใจโดยการฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
จนถึงขึ้นหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระผ่องใสเบิกบานโดยสมบูรณ์ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนา
ในด้านความรู้ความจริงโดยเริ่มตั้งแต่ความเห็นความเชื่อความเข้าใจความหยั่งรู้ในเหตุผลการรู้จัก
วินิจฉัยไตร่ตรองด้วยความแยบยลให้เห็นตามความเป็นจริงหมายความว่ารู้เท่าทันความเป็นไปของ
โลกและชีวิตจนท าให้จิตใจเป็นอิสระข้ามพ้นความทุกข์ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสรภาพโดย
สมบูรณ์หลักไตรสิกขานี้โดยสาระครอบคลุมถึงการท าให้เกิดการพัฒนาทางสังคมพัฒนาทางอารมณ์
และการพัฒนาทางปัญญาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งหมด คือ หลักแห่งการศึกษาหรือหลัก
แห่งการพัฒนาที่มุ่งเน้นหรือน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด จนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องผ่านการพัฒนา
พฤติกรรมมาแล้วทั้งนั้น 

ในการวินิจฉัยพฤติกรรมของมนุษย์ว่าพฤติกรรมอะไรเป็นความดีพฤติกรรมอะไรเป็นความชั่ว 
เมื่อกล่าวในทางปฏิบัติเพ่ือให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ถือ
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นแกนหลักจากนั้นก็ขยายออกไปให้ใช้ส านึกเกี่ยวกับความดี
ความชั่วของตนเองอย่างที่เรียกว่ามโนธรรมและให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบหรืออ้างอิง
นอกจากนั้นให้พิจารณาผลของการกระท าอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อ่ืนหรือแก่บุคคลและสังคมการ
ที่ตรัสเช่นนี้คงจะเป็นด้วยว่าคนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพออาจมองเห็นภาวะที่เป็น
กุศลและอกุศลไม่ชัดเจนจึงให้ถือเอามติของปราชญ์เป็นหลักประกอบด้วยและถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดู
ง่ายๆจากผลของการกระท าแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมส าหรับคนทั่วไปการพิจารณาด้วย



๗๕ 
 

หลักตามที่กล่าวมาถือว่า เป็นวิธีตรวจสอบหลายๆ ชั้นเพ่ือให้การวินิจฉัยอันเป็นเกณฑ์ตัดสิน
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 ๕.๑.๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักตามหลัก
พุทธปรัชญาเถรวาท 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท  
ได้เน้นความส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมแต่ละด้าน ดังนี้  

๑) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมืองนั้น มาจากการพูดหลอกลวงประชาชนเพ่ือให้
หลงเชื่อเพ่ือผลประโยชน์ตนเองโดยไม่หวังว่าประชาชนจะเดือดร้อนเป็นเพราะขาดหลักคุณธรรม คือ 
คุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้คนประพฤติปฏิบัติดีผู้พัฒนาพฤติกรรมในฐานะเป็นบุคคลใน
สังคมสมควรต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนและจะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมอันดีงาม การรู้จักเหตุ  คือ การรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป
เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรมีอะไรเป็นหลักการจะต้องท า
อะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ และการพูด
ความจริง โดยไม่โกหกคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตน ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านการเมือง จะท าให้
สังคมเกิดความกลมเกลียว ความรัก และสามัคคีให้เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างนั้นให้พ้น
จากวิกฤตไปได้ หรือในสภาวะที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้น และท าให้ประเทศชาติก้าวไปสู่
เป้าหมาย คือ ความเจริญได้ในท่ีสุด  

๒) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจต้องใช้การรู้จักผล คือ การจักจุดมุ่งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นๆ  ด าเนินชีวิต
อย่างนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไรที่มีหน้าที่ต าแหน่งฐานะการงาน
อะไร  ผู้บริหารที่จะน าไปใช้ผู้พัฒนาพฤติกรรมต้องยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สามารถวิเคราะห์ผล
ที่จะได้รับจากการด าเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้องของการรู้จักผล คือ เป็นผู้รู้จักผลหรือประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการกระท าสามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจน เช่น ประพฤติตาม
ธรรมข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้รู้จักที่จะไขว่คว้าหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเกิด
ผลดีจากการปฏิบัติ และให้ประกอบอาชีพที่สุจริต ก็เพ่ือละเว้นการกระท าที่เป็นไปในทางแก่งแย่งกัน 
อันเป็นเหตุให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และสามารถควบคุมกาย วาจาและใจให้เป็นปกติ ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มองเห็นโทษหรืออันตรายของการคดโกงที่มีต่อตนและสังคม ฝึกให้เกิด
ความรักผู้อื่น ความเสียสละท าลายความเห็นแก่ตัวและมีหลักสัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ การ
เลี้ยงชีวิต การด าเนินชีวิต การท ามาหากิน ฝึกความซื่อสัตย์สุจริตประกอบเศรษฐกิจตามที่พุทธองค์
ทรงห้าม และปฏิบัติตามที่พุทธทรงกล่าวไว้ พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะพัฒนาไปสู่ทางที่ดีต่อเศรษฐกิจ
อย่างถูกต้อง  

๓) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านการปกครอง ต้องอาศัยหลักการรู้จักตน โดยฐานะก าลัง
ความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมว่ามีเท่าไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
ด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดจนแก้ไขพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป การรู้จักตนเอง คือ รู้ว่าตนใครมีฐานะสติปัญญา ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
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เพียงใดไม่ส าคัญผิดจากสิ่งที่เป็นจริงเพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
นั้น เพ่ือให้มีสติรอบคอบไม่ประมาทพลั้งเผลอท าสิ่งผิดอันจะน ามาซึ่งการตัดทอนคุณงามความดีที่มีอยู่
หรือที่จะมีขึ้น และมีปัญญาคอยแก้ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นให้ส าเร็จไปด้วยดี ก็เพ่ือประโยชน์แห่งความ
ผาสุกสมควรแก่ผู้ปกครองบ้านเมือง  

๔) พฤติกรรมของมนุษย์ด้านสังคม คือ การแก้ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
สังคมโดยใช้หลักการรู้จักชุมชน คือ การรู้จักถ่ิน รู้จักชุมนุม รู้จักการอันควรประพฤติปฏิบัติในที่ชุมนุม
นี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้
ชุมชนมีระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมประเพณีมีความต้องการอย่างนี้ควรเกี่ยวข้องควรต้องสงเคราะห์ควร
บ าเพ็ญประโยชน์ และการรู้จักหมู่คณะหรือกลุ่มชนว่าดีหรือไม่ดีควรคบหาสมาคมควรเข้าไปอยู่เป็น
พวกหรือไม่เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไรควรท าอะไรควรพูดอย่างไร ในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมด้านสังคม คือ เมตตา หมายถึง ความรักและปรารถนาดีที่จะให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
และมีความส าคัญที่คิดจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มีชีวิต เช่น มนุษย์ หรือแม้กระทั่งต่อหมู่สัตว์
ทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์ภัยความเดือดร้อน พฤติกรรมในด้านสังคมขจัดปัญหาทางอาชญากรรม 
และปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ด้วยให้หมดไปจากสังคมปัจจุบัน 

 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาหลักธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ ซึ่งมีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ หลักธรรมส าหรับพัฒนาพฤติกรรมของ

มนุษย์ในพระพุทธศาสนา มีเนื้อหากว้างขวางครอบคลุมหลักพุทธธรรมทั้งหมด ผู้ศึกษาและปฏิบัติควร
มีหลักในการนาหมวดธรรมทั้ง ๖ ประการ เพ่ือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถพิจาณา
ขอบเขตในแต่ระหมวดเพ่ือนาไปปรับใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร  

๒) ผู้ศึกษาควรรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน สังคมมนุษย์มักแสดงออกของ
การกระทา อยู่ในขอบเขตของปัญหานั้นๆอย่างไร และผลกระทบต่อพฤติกรรมนั้นส่งผลต่อสังคม
อย่างไรบ้าง 

๓) การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันควร
ศึกษาวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพ่ือนาไป
พัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ 

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ผู้วิจัยเห็นว่า  ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นคงเป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่

เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  
๑) ศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน         

ด้วยศีล ๕  
๒) ศึกษาวิธีการปฏิบัติเบญจศีลเบญจธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ใน

สังคมปัจจุบัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา สกุล          :  พระครใูบฎีกาบุญเพ็ง สุตธมฺโม (จ าปาสุข) 
วัน เดือน ปีเกิด          :    ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๘    
ภูมิล าเนา       :    อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่อยู่ปัจจุบัน     :   วัดบึงพลาญชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา          

พ.ศ. ๒๕๕๗    :  ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา  
             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
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