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บทคัดย่อ  
 กำรบริหำรตนที่ดีต้องอำศัยหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรด ำรงชีวิตกำรท ำงำนเพื่อที่จะช่วยให้พัฒนำตนให้เกิดควำมคิด ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญ ควำมก้ำวหน้ำโดยท ำควำมเข้ำใจควำมทุกข์และน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำอย่ำงแท้จริง เพรำะ
ปัญหำเกิดจำกตนกำรแก้ปัญหำก็ต้องแก้ที่ตนเป็นประเด็นส ำคัญดั่งนั้นกำรน ำหลกัธรรมสัปปุรสิธรรม 
7 ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญ  ู ผูรูจักเหตุ  อัตถัญ  ู ผูรูจักผลอัตตัญ  ู ผูรูจักตน  มัตตัญ  ู ผูรูจัก
ประมำณ กำลัญ  ู ผูรูจักกำล ปริสัญ  ู ผูรูชุมชน ปุคคลัญ  ู ผูรูบุคคล หลักธรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่
ตนน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กำรพัฒนำบริหำรจัดกำรตนให้เหมำะกับสถำนะของแต่ล่ะ
คนหลักสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมที่น ำประยุกต์ใช้และน ำมำปรับปรุงบริหำรพัฒนำตนเป็นอย่ำงดี
กำรพัฒนำตนโดยยยึดหลักคุณธรรม สำมำรถเข้ำถึงควำมถูกต้อง ควำมรู้จักประมำณ กำรวำงแผน
ชีวิตกำรสร้ำงสร้ำงทัศนคติ มีเหตุผลมำกขึ้นแก้ไขปัญหำควำมบกพร่องของตนได้ถูกจุดกำรบริหำร
ตนก็จะไปได้ด้วยดีเข้ำใจตนเองมำกยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: สัปปุริสธรรม, กำรบริหำร 
 

Abstract 
 Good oneself management must be dependent buddha’s teaching. That is 
part is part of life and it is going on improv oneself such as thinking, knowledge, 
abilities, expertise and developing. Be understood suffering which approach truly 
problem solving. The problems happen at ones and be solved by oneself. So the 
quality of good man are (Dharmannutta) knowing the law, (Atthannuta) knowing the 
meaning, (Attannuta) knowing oneself, (Mattannuta) moderation; knowing how to be 
temperate, (Kàlannutà) knowing the proper time; knowing how to choose and keep 
time, (Parisannutà) knowing the assembly; knowing the society (Puggalannutà); 
knowing the individual. All dhamma to be applied using to develop oneself status, 
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the quality of good man is dhamma applying to renovate dhamma (moral), 
supporting such true temperate, life planning and vision. Buddha’s teaching is cause 
and effect to solving problem and it is oneself understanding. 
Keywords:  Sappurisadhamma, Administration. 
 
บทน า 
 กำรบริหำรบุคคลเป็นกระบวนกำรที่มคีวำมส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดเพรำะกำร
พัฒนำคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรท ำงำน ได้มีควำมกล้ำคิดกล้ำท ำ
แสดงออกในกำรพัฒนำปรับปรุงตนให้มีประสิทธิภำพเป็นคนที่อยำกรู้ทดลองสิ่งใหม่ๆ ตำมยุคสมัย
ผู้ใดเปลี่ยนแปลงผู้นั้นต้องยอมรับกำรพัฒนำตนเองดัง ตัวอยำงพระพุทธองคทรงเปนตนแบบกำร
พัฒนำ ตนเอง เปนแบบของมนุษยและเทวดำในกำรพิสูจนควำมจริงในกำรศึกษำคนหำควำมจริง 
เครื่องมือในกำรพัฒนำตนให้มีคุณภำพและควำมก้ำวหน้ำสร้ำงสรรค์และแก้ไขของประเทศในด้ำน
ต่ำงๆ เริ่มจำกหน่วยงำนหรือองค์กรเป็นสถำนที่ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคนรวมถึง
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน ให้คนท ำงำนมีควำมสุขและผลงำนมีประสิทธิภำพในลักษณะงำน
สัมฤทธ์ิ ชีวิตรื่นรมย์ คงไม่สำมำรถเริ่มจำกตัวองค์กรหรือหน่วยงำนได้เพียงอย่ำงเดียว 
 ในฐำนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แนวคิดเพื่อกำรท ำงำนให้มีควำมสุขตำมวิถีพุทธศำสนำที่
ถูกพูดถึงกันมำก คือกำรน ำ "ธรรมะ"หรือ "หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ" มำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ ในแบบที่แต่ละคนต่ำงรู้หน้ำที่ของตนเอง ช่วยให้บรรยำกำศใน
องค์กรเป็นมิตรและเกิดควำมร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจำกประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนด้วยกันทุก
คนทั้งผู้บริหำร เจ้ำของกิจกำร หัวหน้ำ และผู้ลงมือปฏิบัติ 
 กำรน ำหลักธรรมมำประยุกต์ใช้ธรรมะที่เหมำะสมส ำหรับในกำรแก้ไขปัญหำบริหำร
จัดกำรหลักสัปปุริสธรรมจริงเป็นหลักธรรมที่แก้ไขปัญหำสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงมีระบบด้วย
วิธีกำรน ำสู่ไปกำรพัฒนำตนที่ดีคุณสมบัติของคนดีนั้นได้ผู้น ำที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนำควำมต้องกำร
ของตนทั้งในกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้มีควำมต้องกำรที่ถูกต้องดีงำม และให้หมู่ชนมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพรำะ กำรพัฒนำควำมต้องกำรเป็นกำ รพัฒนำ
ควำมสุขของคนเพรำะควำมสุขเกิดจำกกำรสนองควำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเหมำะสมแก่
กำรปรับใช้ด ำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในสังคม  
 
ความหมายการบริหารตน 
 กำรพัฒนำตน ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ self-development แต่ยังมีค ำที่มีควำมหมำย
ใกล้ เ คียงกับค ำว่ำกำรพัฒนำตน และมักใช้แทนกัน บ่อยๆ ได้แก่  กำรปรับปรุงตน ( self-
improvement) กำรบริหำรตน (self-management) และกำรปรับตน (self-modification) 
หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมำะสมเพื่อสนองควำมต้องกำรและเป้ำหมำยของตนเอง หรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับ สิ่งที่สังคมคำดหวัง 
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 ควำมหมำยที่ 1 กำรพัฒนำตนคือกำรที่บุคคลพยำยำมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วย
ตนเองให้ดีข้ึนกว่ำเดิม เหมำะสมกว่ำเดิม ท ำให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนอง
ควำมต้องกำร แรงจูงใจ หรือเป้ำหมำยที่ตนตั้งไว้ 
 ควำมหมำยที่ 2 กำรพัฒนำตนคือกำรพัฒนำศักยภำพของตนด้วยตนเองให้ดี ข้ึนทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมำชิกที่มีประสิทธิภำพของสังคม เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงสันติสุขของตน 
 กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กระบวนกำร ฝกอบรมเพิ่มเสรมิสรำง เพิ่มพูนควำมรู ทักษะ 
หรือควำมช ำนำญ เพื่อใหเปนไปตำม วัตถุประสงค (เสถียร เหลืองอรำม, 2533 : 173) 
 ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรองค์กำร ผู้บริหำรทำหน้ำที่
ในกำรบริหำรบุคคล ให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุดลดควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน ใน
ขณะเดียวกันผู้บริหำรเอง ย่อมต้องมีวิธีบริหำรตนเองเพื่อให้เป็นผู้บริหำรที่ดี เก่งและมีควำมสุขกำร
บริหำรตนเอง ตำมหลักบริหำรทั่วไป หมำยถึง กำรท ำให้งำนต่ำง ๆ ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสทิธิผล ควำมหมำยโดยทั่วไป หมำยถึง วิธีกำรดำเนินกำรควบคุม
ปรับปรุงและพัฒนำตนเองเพื่อควำมงอกงำมของชีวิตในด้ำนต่ำงๆวิธีกำรบริหำรตนเอง  
 1.1 มีควำมใฝ่รู้ กระตือรือร้น ตื่นตัวที่จะแสวงหำควำมรู้ พัฒนำตนเองในทำงบวกและ
สร้ำงสรรค์ตลอดเวลำ เพื่อให้ทันต่อสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 1.2 มีควำมคิดที่ดี คือควำมคิดทำงบวก เป็นควำมคิดที่น ำควำมสุขมำให้ตนเอง และผู้อื่น 
ช่วยให้มองโลกในแง่ดี จะทำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดี มีกำลังใจและพลังที่จะท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จ  
 1.3 บริหำรเวลำ คือ กำรจัดกำรงำนที่ดี จัดสรรเวลำทำสิ่งต่ำง ๆ  ที่มีอยู่ให้ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดีให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ หัวใจของกำรบริหำรเวลำคือ กำรจัดลำดับควำมส ำ คัญของ
งำน และกำรมอบหมำยงำนให้บุคคลทีเ่หมำะสมท ำแทนสร้ำงวินัยที่ดีในกำรท ำงำน คือ ควำมตรงต่อ
เวลำ ควำมมีระเบียบในกำรทำงำน จะช่วยลดข้ันตอนกำรค้นหำสิ่งของ ลดควำมหงุดหงิด เสียเวลำ 
สับสน ลืม หรือละเลยงำนบำงช้ินไป ควำมมีระเบียบจะเป็นรำกฐำนของกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
คนเรำทุกคนไม่ว่ำจะจนหรือรวยก็มีเวลำเท่ำกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม  คนที่จะประสบควำมส ำเร็จและมี
ควำมสุขในกำรใช้ชีวิต  ผมมองว่ำ คนคนน้ันจะต้อง  รู้จักใช้เวลำที่เขำมีให้เป็นประโยชน์กำรใช้เวลำ
ให้เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรเวลำ  ถ้ำเรำสำมำรถจัดกำรได้ว่ำวันหนึ่ง เรำจะท ำ
อะไรบ้ำง  หรือแม้แต่วำงแผนว่ำ  วันพรุ่งนี้วันมะรืน  เรำจะท ำอะไรบ้ำง  ก็น่ำจะท ำให้เวลำที่เรำๆ
ท่ำน ๆ มีอยู่ เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรำเอง และ ถ้ำเป็นไปได้กว่ำน้ัน  ก็น่ำจะเกิดประโยชน์กับคน
รอบข้ำงและสังคมบ้ำง ไม่มำกก็น้อย 
 1.1 สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับคนในองค์กร เพื่อกำรร่วมมือกัน ช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่ดีใน
กำรทำงำนกำรมีมรรยำท พูดจำอย่ำงสร้ำงสรรค์ พูดชมเชย ขอโทษและยอมรับควำมผิดพลำด ให้กำ
ลังใจซึ่งกันและกัน ประสำนควำมเข้ำใจ ลดควำมขัดแย้งในกำรท ำงำน  
 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำยและทำงจิต กำรออกก ำลังกำยช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง 
ผ่อนคลำย 
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 1.3 ควำมเครียด ควำมเข้มแข็งทำงจิตใจโดยสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้ตนเอง พัฒนำปรับปรุง
ตัวเอง เข้ำใจชีวิต และควรสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว เพรำะครอบครัวเป็นพื้นฐำนกำรด ำลงชีวิต
ของแต่ละคน ช่วยก ำลังใจส ำคัญในกำรต่อสู้กับอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เข้ำมำในชีวิต  
 พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลำยจิตใจ พร้อมที่จะกลับไปท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำร
บริหำรตนเองช่วยให้ชีวิตประสบควำมส ำเร็จทั้งเรื่องส่วนตัว หน้ำที่กำรงำนและชีวิตครอบครัวสิ่ง
ส ำคัญที่จะช่วยให้กำรบริหำรตนเองมปีระสทิธิภำพคือ จิตใจ เพรำะถ้ำบริหำรจิตใจให้มคีวำมเข้มแข็ง
ไม่หว่ันไหวต่อสถำนกำรณ์ใดที่จะมำกระทบไม่ว่ำสุขหรือทุกข์ จะช่วยให้ด ำ เนินชีวิตผ่ำนไปด้วยดี 
มนุษย์มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพำอำศัย ซึ่ง
กันและกัน ปรึกษำหำรือปรับทุกข์และเห็นอกเห็นใจ มนุษย์จะสำมำรถสร้ำงสิ่งเหล่ำน้ีได้ เมื่อมนุษย์
รู้จัก “กำรบริหำรตนเอง” กำรที่มนุษย์สำมำรถบริหำรตนเองไปสู่แนวทำงที่พึงปรำรถนำได้นั้น 
มนุษย์ควรเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำร รู้จักและเข้ำใจตนเองเสียก่อน ควรเข้ำใจถึงสภำพทำงร่ำงกำยและ
จิตใจของตัวเรำเอง เข้ำใจอำรมณ์และควำมรู้สึก นึกคิดของตนเอง สำมำรถยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่ำงมีเหตุผล และน ำมำปรับปรุงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ของตนเองได้  
 
สัปปุริสธรรมกับการบริหารตน 
 จำกสภำพสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหำมำกมำย หำเหตุผลไม่ได้ใช้อำรมณ์เป็นเครื่อง
ตัดสิน เมือพิจำรณำจำกเหตุและผลแท้จริงแล้วจะพบว่ำ  มูลเหตุของปัญหำมีจุดก ำเนิดมำจำกควำม
เสื่อมทำงด้ำนกำรพัฒนำตนเองของคนในสังคมเพรำะกำรขำดคุณธรรมกำรที่ไม่บรหิำรจดักำรตนเอง
ให้ดีเสียก่อนกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีเหตุผลเข้ำใจสถำนกำรณ์แยกแยะออกคนเรำไม่ชอบมองตนเองฟังแต่
ค ำพูดของคนอื่นที่บอกว่ำเรำเป็นอย่ำงไรคิดอย่ำงไรกับเรำมีควำมคิดเห็นและมองเรำในแง่มุมที่ต้อง
แก้ไขแล้วจึงน ำมำปรับปรุง 
 กำรพัฒนำตนต้องยึดหลักคุณธรรม ควำมถูกต้อง ควำมรู้จักประมำณ และควำมเป็นธรรม
ในกำรกำรเสริมทักษะปรับเปลี่ยนแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต มีหลักธรรมประจ ำใจปลูกฝังไปถึงจิตใจ
เป็นหลักกำรบริหำรตน ทำงพระพุทธศำสนำมีหลักธรรมหนึ่งซึ่งถือได้ว่ำเป็นทฤษฎีกำรพัฒนำตนเอง 
นั่นคือ หลักสัปปุริสธรรม 7 แก้ไขด้วยวิธีกำรกำรน ำค ำสอนในทำงพระพุทธศำสน ำมำประยุกต์ใช้ 
เป็นหลักธรรมทีส่ำมำรถน ำมำวิเครำะหเ์พื่อหำวิธีในกำรแก้ไขกำรพัฒนำตน ดังนี้ สัปปุริสธรรม ธรรม
ของสัปบุรุษหรือคนดี หรือธรรมของมนุษยผูมีควำมเปนมนุษย สมบูรณ มี 7 ประกำร ศึกษำใหรูให
เขำใจแลว ปฏิบัติใหได ก็จักสำมำรถรักษำคุณคำแหงควำมเปนมนุษยทุกประกำรได คุณสมบัติของผู
น ำในควำมสัมพันธกับ ผูร่วมงำนไปดวยกันน้ันคือคุณสมบัติของผูที่จะเปนผูน ำ บุคคลที่เปนผูน ำจะต
องมีธรรมะหรือคุณสมบัติในตัวของผูน ำมี 7 ประกำร ไดแก รูจักเหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมำณ 
รูจักกำล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล 
 ธัมมัญญุตา  ควำมรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 
ก, หน้ำ 210) หมำยถึง รู้หลักควำมจริงของธรรมชำติ รู้หลักกำร รู้หลักเกณฑ์แบบแผนหน้ำที่ รู้กฎ 
แห่งธรรมดำ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักกำรที่จะท ำให้เกิดผล ซึ่งจะเป็นเหตุให้ท ำกำรใดได้
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ส ำเร็จผลตำม ควำมมุ่งหมำย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้ำ 627) กำรรูจักเหตุ รูจักเหตุ
ก็คือ รูจักพิจำรณำใหรูวำเหตุใด จักใหเกิดผลใด ไมดวนท ำอะไรก็ตำมโดยไมพิจำรณำใหรูเสียกอนว
ำเมื่อท ำแลวผลที่เกิดจะเปนเชนไร กอนจะท ำกำรทุกอยำงตองรูวำเปนกำรท ำที่เปนเหตุดีหรือไมดี  
 กำรกำรพัฒนำตนตำมหลักธัมมัญญุตำต้องยึดหลักธรรมขอนี้ เปนผูบริหำรที่รูจกัพิจำรณำ
วิเครำะหหำสำเหตุของสถำนกำรณและมีควำมรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงำน เปนกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน เพื่อใหกำรท ำหนำที่บรรลุผลส ำเร็จ และท ำให้เรำได้มีกำรคำดเดำเหตุกำรณ์วำงแผนไว้
ล่วงหน้ำกับปัญหำจะเกิดข้ึนเมือ่รู้ปญัหำแลว้จะได้เตรยีมรับมือกับสถำนกำรณ์ต้องเรยีนรู้และยอมรบั
ในปัญหำที่มีอยู่และสถำนกำรณ์ปัจจุบันว่ำมีปัญหำอย่ำงไรบ้ำงแล้วศึกษำเรียนรู้จำกต้นเหตุของ
ปัญหำอย่ำงแท้จริงโดยท ำควำมเข้ำใจสำเหตุกับสภำพแวดล้อมเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงกำรในกำร
วิเครำะห์ปัญหำและน ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำนของตนได้อย่ำงมีแบบแผนและเกิดควำมผดิ
พลำกน้อยรู้จักแก้ปัญหำและพึ่งตนเอง จัดกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบด้วยควำมคิดตำมเหตุปัจจัย
ด้วยตัวเอง  
 อัตถัญญุตา ควำมรู้จักอรรถ รู้ควำมมุ่งหมำย หรือ รู้จักผล หมำยถึง รู้ควำมหมำย รู้ 
ควำมมุ่งหมำยของหลักธรรมหรือหลักกำร กฎเกณฑ์ หน้ำที่ รู้จักประโยชน์ที่ประสงค์ รู้ผลที่จะ
เกิดข้ึนสืบเนื่อง จำกกำรกระท ำ หรือควำมเป็นไปตำมหลัก (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2546 ก, 
หน้ำ 210) กำรรูจักผล รูจักผล คือ รูจักวำภำวะหรือฐำนะหรือสิ่ง ที่ตนก ำลังไดรับไดประสบนั้นเกิด
จำกเหตุใด เปน ผลอันเกิดจำกกำรกระท ำอยำงไร ผลรำยที่ก ำลังไดรับเกิดจำกเหตุรำยอยำงไร ผลร
ำยตองอยำเขำใจวำเปนผลดีตองแยกแยะใหออก   
 กำรพัฒนำตนตำมหลักอัญถัญญุตำกำรรูจักวำสิ่งที่ตนก ำลังท ำไดรับนั้นเกิดจำกเหตุใด เป
นผลอันเกิดจำกกำรกระอย่ำงไร ผลดีที่ก ำลังไดรับเกิดจำกเหตุดีอยำงไร ผลรำยที่ก ำลังไดรับเกิดจำก
เหตุอะไร กำรพัฒนำตนนั้นต้องพิจำรณำไตรตรองอยำงรอบคอบเสียกอนที่จะลงมือปฏิบัติ เพรำะเข
ำใจดีวำผลทั้งหลำยยอมมีมำตั้งแตเหตุกำรกระท ำของผูบริหำรในกำรรจูักควำมมุงหมำยของหลกักำร
ในกำรปฏิบัติงำน เข้ำใจของเขตในกำรท ำงำนของตนเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถวิเครำห์
เข้ำใจผลที่จะได้รับจำกกำรท ำงำนต่ำง ๆ  ได้อย่ำงถูกต้อง เมื่อน ำหลักธรรมข้อนี้มำประยุกต์ใช้กับกำร
แก้ไขปัญหำกำรพัฒนำตนได้เข้ำใจผลที่จะได้รับจำกกำรปฏิบัตงำน หน้ำที่ กฎเกณฑ์ ประโยชน์ซึ่ ง
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตที่ดี มีวิธีแก้ไขปัญหำที่ถูกต้อง ด้วยตนเอง โดยน ำหลักธรรมไปปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนำตนเองสำมำรถแยกแยะได้ว่ำอันไหนควรท ำในกำรพัฒนำตนเพื่อผลที่จะตำมมำ 
 อัตตัญญุตา ควำมรู้จักตน หมำยถึง รู้จักฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลัง ควำมรู้ ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ และคุณธรรมต่ำง ๆ เป็นต้น ของตนตำมจริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2546ข, 
หน้ำ 628) รู้ว่ำตนเองเป็นใคร อยู่ในสถำนะใด ของหน่วยงำนใด ควรประพฤติปฏิบัติอย่ำงไร เช่น รู้
ว่ำตนเองมี ควำมสำมำรถด้ำนใด ถนัดแบบไหน ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงไร คือมีสติปัญญำอยู่ใน
ระดับใดแล้วประพฤติ ปฏิบัติให้เหมำะสมแก่ภำวะของตนเพื่อให้เกดิผลดี สำมำรถวิเครำะห์ตนเองได้
ว่ำมีควำมบกพร่องในเรื่องใด อย่ำงไร และรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนเป็นต้น กำรรูจักตน รูจักตน คือ 
รูจักตัวเองวำเปนใคร อยู ในภำวะและฐำนะอยำงไร กำรรูจักตนนี้จ ำเปนมำก ตองปฏิบัติตนให
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เหมำะสมกับภำวะและฐำนะของตนจะไดรักษำควำมมีคำของตัวไวได้  (สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ 
สุวฑฺฒ โน, ออนไลน) ผูปฏิบัติไมเหมำะสมกับภำวะและฐำนะจักเสื่อมจำกคำของควำมเปนมนุษยที่
ตนเปนอย ู
 กำรพัฒนำตนตำมหลักอัญตัญญุตำต้องรู้ว่ำตนมีควำมสำมำรถพอไหมที่จะเป็นที่ต้องกำร
ขององค์กร คือต้องกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะในกำรท ำงำนให้มำกกับสำยงำนที่ตนถนัด
เพื่อควำมช ำนำญทำงอำชีพให้เป็นที่ต้องกำรขององค์กรหรือตลำดแรงงำน ต้องแสวงหำควำมรู้อยู่
เสมอโดยกำรอ่ำนหรือกำรคิดกำรลงมือท ำเพรำะว่ำควำมรู้เป็นทรัพย์สินที่มี่ค่ำที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ
กับให้กับตนเองค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ แล้วน ำมำประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์อยู่เสมอและเป็นให้กับตนเองและองค์กร กำรพัฒนำตนอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอจ ำเป็นท ำใหตน
นั้นได้มีศักยภำพมีประสิทธิภำพ เป็นผู้ทรงคุณค่ำกับกำรที่ตนนั้นได้รับกำรพัฒนำกำรันตีได้ว่ำ
หน่วยงำนต่ำงๆ สนใจในตัวเรำมำกข้ึน ตนเองนิคือเป้ำหมำยที่ส ำคัญเป็นอันดับแรกที่จะพัฒนำ
ตนเองเพื่อเป็นต้องกำรของสังคม 
 มัตตัญญุตา ควำมรู้จักประมำณ หมำยถึง รู้จักควำมพอเหมำะพอดี เช่น ภิกษุรู้จัก 
ประมำณในกำรรับและบริโภคปัจจัย 4 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 ข , หน้ำ628) คฤหัสถ์
รู้จัก ควำมพอเพียง รู้จักประมำณในกำรหำทรัพย์ รู้จักประมำณในกำรใช้สอย เป็นต้น กำรรูจัก
ประมำณ รูจักประมำณ คือรูจักประมำณวำควรท ำ สิ่งใดเพียงใดที่เปนกำรพอเหมำะพอควรแก 
ภำวะและฐำนะของตน พอเหมำะพอควรแก ผูเกี่ยวของพอเหมำะพอควรแกเรื่องรำว 
 กำรพัฒนำตนตำมหลักมัญตัญญุตำ รู้จักประมำณในกำรท ำงำนวำควรท ำสิ่งใดกำรรู้จัก
ประมำณตนถ่ือเป็นสิ่งที่ดี ในกำรท ำงำนก็เหมือนกันควรเลือกให้เหมำะสม รู้จักประมำณตนว่ำเรำท ำ
ได้เท่ำนี้ ตำมควำมสำมำรถของเรำ หำกเลือกสิ่งที่เกินตัวควำมสำมำรถ ย่อมมีโทษได้ กำรรู้จัก
ประมำณตน กำรรู้จักและยอมรับว่ำตนเองมีภปัญญำและควำมสำมำรถด้ำนไหนบ้ำง เพียงใด และ
ควรจะท ำงำนด้ำนไหน อย่ำงไร กำรรู้จักประมำณตนนี้ จะท ำให้คนเรำรู้จักใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่
มีอยู่ได้ถูกต้อง เหมำะสมกับงำน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตำมประสิทธิภำพ ใช้ชีวิตได้อย่ำงสุข
สบำยโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นกำรพัฒนำตนแบบค่อยเป็นค่อยไปยังท ำให้รู้จัก
ขวนขวำยศึกษำหำควำมรู้และเพิ่มประสบกำรณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภำพที่มีอยู่ใน
ตนเองให้ยิ่งสูงข้ึน 
 กาลัญญุตา ควำมรู้จักกำล หมำยถึง รู้กำลเวลำอันเหมำะสม และระยะเวลำที่ควร หรือ
จะต้องใช้ในกำรประกอบกิจ ท ำหน้ำที่กำรงำน หรือปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2546ก, หน้ำ 210) กำรรูจักเวลำ รูจักกำล คือรูจักเวลำ รูวำเวลำใดควรท ำ หรือไมควรท ำอะไร กำร
ท ำผิดเวลำยอมไม เกิด ผลส ำเร็จ ยอมไมเกิดผลดีเทำที่ควร 
 กำรพัฒนำตนตำมหลักกำลัญญุตำผูรูจักคุณคำของกำลเวลำ รูวำเวลำใดท ำงำนกำรมีสติ 
กระตือรือร้น ตื่นตัวทุกเวลำ เวลำใดควรหยุด รูวำสิ่งนี้ควรท ำเวลำใดไมควรท ำเวลำใด รูจักบริหำร
เวลำในกำรท ำงำนทุกอยำงเป็นแบบอย่ำงให้คนตรงเวลำ ต้องเป็นผู้รู้จักบริหำรเวลำ ในกำร
ปฏิบัติงำนว่ำ ในเวลำใด ระยะใด ควรท ำอะไร จังหวะไหนเหมำะหรือไม่เหมำะที่จะท ำอะไร ควรเอำ
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ใจใส่อย่ำงไร ในกำรแก้ปัญหำเม่ือพบปัญอุปสรรคกับวิกฤติทำงเศรษฐกิจ รู คุณคำของเวลำมี
ควำมส ำคัญกับงำนอย่ำงไร ท ำงำนไดเสร็จตรงตำมเวลำ ท ำใหไดรับควำมนิยมยกยอง สงผลใหเกิด
ควำมเจริญ เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรำเอง 
 ปริสัญญุตา ควำมรู้จักบริษัท รู้จักชุมชน หมำยถึง รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม และชุมชน รู้จัก
มำรยำท ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และรู้ข้อควรปฏิบัติอื่น ต่อชุมชนน้ัน ๆ (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546ข, หน้ำ 628)กำรรูจักชุมชน รูจักประชุมชน คือรูจักภำวะและฐำนะ นิสัย
ใจคอบุคคลนั้นๆ ใหถูกตองเพื่อวำจะไดปฏิบัตตินที่เกี่ยวของดวยใหเหมำะใหควรแกประชุมชนน้ัน 
 กำรพัฒนำตนตำมหลักปริสัญญุตำด้ำนร่ำงกำยและจิตใจกำรรู้จักนิสัยใจคอของบุคคลนั้น
ให้ถูกต้องเพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่ำงไรให้เหมำะสมกับสถำนที่ท ำงำนจะต้องศึกษำหำข้อมูลกฎระเบีบ
บขององค์กรนั้นเพื่อจะได้รู้กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียบประเพณี รู้จักมรรยำท 
ระเบียบวินัย ขององค์กรหรือสังคมนั้น โดยกำรปรับปรุงตนเองให้เหมำะสมกับองค์กรที่ตนท ำงำนอยู่
นั้นมีควำมเข้ำใจในข้ันตอนของกำรด ำเนินงำนองค์กำรนั้น 
 ปุคคลัญญุตา ควำมรู้จักบุคคลหมำยถึง รู้ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงบุคคล โดยอัธยำศัย 
ควำมสำมำรถและคุณธรรม เป็นต้น เพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้อง เช่น ควรคบหรือไม่ จะเกี่ยวข้อง 
จะใช้ จะยกย่อง จะต ำหนิ หรือแนะน ำสั่งสอนอย่ำงไรจึงจะได้ผล เป็นต้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2546 ข, หน้ำ 628) กำรรูจักบุคคล รูจักบุคคล คือรูจักภำวะและฐำนะนิสัยใจ คอของ
บุคคลนั้นๆ ใหถูกตอง เพื่อวำจะได ปฏิบัติตนที่เกี่ยวของดวยใหเหมำะใหควรรูจักวำเขำเปนพำลจัก
ไดหลีก รูจักวำเขำเปน บัณฑิต คือคนดีจักไดเขำใกล ใหเหมำะแกแตละบุคคลไป 
 กำรพัฒนำตนตำมหลักปุคคลัญญุตำกำรรู้จักบุคคลรู้จักใช้สติปัญญำในกำรวิเครำะห์ 
พิจำรณำและเลือกแหล่งควำมรู้ที่ดี เริ่มจำกกำรเลือกคบคนดี เลือกแบบอย่ำงที่ดีรูจักบุคคลคือคนดี
จักไดเข้ำใกล ใหเหมำะแกแตละบุคคลไป เพื่อให้เรำนั้นสำมำรถพัฒนำตนเองในกำรท ำงำนได้เก่ง
และไปได้เร็ว กำรรูจักบุคคลแตละคน ในแงมุมตำงๆ เชน อุปนิสัยใจคอมีคุณธรรมมีควำมประพฤติส
วนตัวดีและหนำที่กำรงำนกำรพัฒนำชีวิต ดั่งสุภำษิตที่ว่ำ คบคนพำลพำไปหำผิด คบบัณฑิตพำไปหำ
ผล  
 
สรุป 
 หลักสัปปุริสธรรมเป็นธรรมของมนุษย์ที่น ำมำพัฒนำตนเองและผูอ้ื่นเปน็หลักธรรมทีส่รำ้ง
ควำมยั่งยืน กำรไม่เบียดเบียน กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมเมตตำต่อกัน และเท่ำกันโลก
ปัจจุบัน รู้จักประมำณ ควำมพอดี ควรปลูกฝัง เพรำะเป็นหลักธรรมของกำรประพฤติตนเป็นคนดีเป
นคุณสมบัติที่ดีของผูน ำในควำมสัมพันธกับผูรวมงำนที่ไปดวยกันน้ัน ที่บุคคลที่เปนผูบริหำรจะตองมี
ธรรมะ หรือคุณสมบัติในตัวของผูน ำ โดยเปนหลักธรรมส ำคัญมำกที่มุงพัฒนำตนและบุคคลในหนวย
งำน หรือองคกรตำงๆ สำมำรถน ำไปแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพื่อท ำใหกำรท ำงำนรวมกับผูอื่น
ประสบควำมผลส ำเร็จอยำงมีประสิทธิภำพชวยใหเปนคนตระหนักในกำรพัฒนำตนอยำงมีเหตุผลรู
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จักประมำณกำรวำงตัวพอเหมำะพอดีทั้งทำง เศรษฐกิจ และสังคมรู เทำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและมีควำมเปนตัวของตัวเอง 
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