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บทคัดย่อ 
 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่าง
หลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่  เพื่อเป็นการขยายกรอบความคิดเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างหลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบว่า 1) อัตตัญญุตาเป็นเร่ืองของการพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ (Leadership 
and Personality Development) 2 ) ป ริสัญ ญุ ต า เป็ น เรื่ อ งของการบ ริห ารเค รือข่ าย  (Network 
Management) 3) ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตาเป็นเร่ืองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) 4) ธัมมัญญุตาเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 5) อัตถัญญุตาเป็นเรื่องของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management: RBM) 6) มัตตัญญุตาเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ (Budget Management) และ 
7) กาลัญญุตาเป็นเร่ืองของการบริหารเวลา (Time Management) 

ค าส าคัญ: หลักสัปปุริสธรรม, เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 
Abstract 
  The article aimed at analyzing practical connectivity between Sappurisa-Dhamma 
and modern management techniques to broaden concepts of practical connectivity 
between Sappurisa-Dhamma and modern management techniques. The results of the 
analysis revealed that: 1 ) Attannuta or knowing oneself is a Leadership and Personality 

Development, 2 ) Parisannuta or knowing the assembly is a Network Management, 
3) Puggalannuta or knowing the different individuals is a Human Resource Management, 4) 
Dhammannuta or knowing the law is a SWOT Analysis and System Analysis, 5 ) Atthannuta  
or knowing the purpose is a Result Based Management, 6 ) Mattannuta or knowing how to 
be temperate is a Budget Management and 7 ) Kalannuta or knowing the proper time is a 
Time Management. 
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ความน า 
 ในปัจจุบันการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนามีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ 
เกือบทั่วทั้งโลกส่งผลท าให้มีนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไปต่างหันมา
ศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างจริงจังและมีจ านวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ประเด็นการศึกษาหนึ่งที่อยู่
ในความสนใจของผู้คนเหล่านั้นคือ การพยายามน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์การต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ตัวอย่างเช่น การใช้ภาวะผู้น า
แนวพุทธของหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ภาวะผู้น าตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น การพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างของผลงานทั้งหลายที่หยิบยกข้ึนมาน าเสนอเหล่านี้ถือเป็นการใช้วิธีการบูร
ณาการศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ประเด็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่นั้นมีวิธีการที่สามารถด าเนินการได้อยู่ 2 วิธีการด้วยกันกล่าวคือ วิธีการแรกคือ ปรับศาสตร์
เข้าหาพระพุทธศาสนา หมายความว่าเป็นวิธีการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวต้ังและน าศาสตร์สมัยใหม่มา
อธิบายเสริมพระพุทธศาสนา กับอีกวิธีการหนึ่งคือ ปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ หมายความว่าเป็น
วิธีการใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งและน าหลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปใน
เนื้อหาของศาสตร์สมัยใหม่1 อย่างไรก็ดี การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนาจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวางในหมู่นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนอกจากเป็นการน า
ศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสนับสนุนช่วยให้พระพุทธศาสนาดูมีความ
ทันสมัย มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่าย ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 ส าหรับหลักสัปปุริสธรรมจัดเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
จากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างมากจนน าไปสู่การปรับใช้
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ในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวาง แต่ทว่ายังไม่เกิดประสิทธิภาพและไม่อาจท าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ประสบ
ความส าเร็จในวงกว้างมากเท่าใดนัก เนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าใน
หลักการดังกล่าวในลักษณะที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออาจยังไม่มีความ
เข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสัปปุริสธรรมแต่ละข้อแท้ที่จริงแล้วนั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับ
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
พบอันสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าในทางปฏิบัติมีการน าหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์การอยู่เพียงไม่กี่มิติ โดยส่วนมากมุ่งเน้นในมิติการพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ 
และมิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นหลักสัปปุริสธรรมมีความเชื่อมโยงแนว
ปฏิบัติกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่อยู่หลายประการด้วยกัน  
 ดังนั้นในบทความชิ้นนี้จึงได้พยายามมุ่งเน้นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติ
ระหว่างหลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยการใช้วิธีการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่
เข้าหาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการช่วยขยายกรอบความคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่าง
หลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองที่มีความ
จ าเป็นและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจทั่วไปต่อการน าหลักสัปปุริสธรรมไปปรับใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อ
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์การต่อไป  
 
วิธีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมาก ดังที่สะท้อนให้เห็นได้
จากค ากล่าวของแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่า "วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาย่อมพิกลพิการ 
ส่วนศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ย่อมมืดบอด” (Science without religion is lame, religion without 
science is blind)"2 ทั้งนี้จุดเน้นส าคัญของศาสตร์สมัยใหม่ (Modern Sciences) คือ การแสวงหาความจริง 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ท าให้มนุษย์ฉลาดที่จะเอาตัวเองให้รอด ดังนั้นศาสตร์สมัยใหม่นอกเหนือจากการ
แสวงหาความจริงแล้ว ยังน าไปสู่การใช้ความรู้เพื่อแสวงหาโลกธรรม และน าความรู้ไปเป็นเครื่องมือเพื่อเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องของตัวเอง ในขณะที่พระพุทธศาสนามีจุดเด่นที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ว่าอะไรควร หรือไม่ควร 
โดยมีจุดเน้นเพื่อสร้างฉลาดด้านจิตใจเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเอง บุคคลอื่น และสิ่งอ่ืนในสังคมรู้ ตื่น และเบิกบาน
มากยิ่งขึ้น ฐานคิดส าคัญของศาสนาคือ ศีลธรรม ด้วยเหตุนี้ เมื่อกล่าวถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็จะพบว่าแง่มุมที่น่าสนใจในมิติต่างๆ อันได้แก่ ร่วมมือขยายขอบฟ้า
แห่งความรู้ การเป็นสะพานเชื่อมสมานระหว่างกันและกัน  วิทยาการสมัยใหม่เสริมสร้างความฉลาด 
พระพุทธศาสนาหยิบยื่นความสงบ การเชื่อมประสานพลังแห่งศรัทธา กรุณาและปัญญา วิทยาการสมัยใหม่
เน้นศึกษาโลกภายนอก พระพุทธศาสนามุ่ งศึกษาโลกภายใน  วิทยาการสมัยใหม่มุ่ งความจริง 

                                                           
2 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีการบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 48. 

พระพุทธศาสนามุ่งศีลธรรม เป็นต้น ส าหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่
นั้นปัจจุบันมีวิธีการที่สามารถด าเนินการได้อยู่ 2 วิธีการคือ3 
  1. การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา หมายความว่าเป็นวิธีการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง
และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่ งเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ ว่า พุทธวิทยา 
(Buddhology) ทั้ งนี้พุทธวิทยาเริ่มต้นจากการก าหนดหรือแสวงหาประเด็น ( Issues) และปัญหา 
(Problems) ทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่มีการถกเถียง หรือแสวงหาทางออกที่ควรจะเป็นต่อประเด็นต่างๆ 
ที่มนุษย์ ชุมชน หรือสังคมสนใจ หลังจากนั้น จึงน าพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการอธิบาย ขั้นตอนต่อไป
จึงเข้าสู่กระบวนการของการน าวิทยาการ หรือศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริม โดยมีเจตนารมณ์เพื่ออธิบาย
สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาทันสมัย มีเหตุผล และสอดรับกับวิถีความเป็นไปของชีวิตและสังคมมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งวิธีการเช่นนี้ มิได้เจตนาที่จะก่อให้เกิดสัทธรรมปฏิบัติ หรือท าให้พระพุทธศาสนาสูญเสียจุดยืนของตัวเอง 
 2. การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ หมายความว่าเป็นวิธีการใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง
และน าหลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหาของศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเรียก
วิธีการดังกล่าวนี้ว่า ธรรมวิทยา (Dhammology) ทั้งนี้ธรรมวิทยามีจุดเร่ิมต้นเช่นเดียวกันกับวิธีการของ (1) 
การบูรณาการจะเร่ิมต้นจากการก าหนดหรือแสวงหาประเด็น (Issues) และปัญหา (Problems) ทางวิชาการ 
หรืองานวิจัยที่มีการถกเถียง หรือแสวงหาทางออกที่ควรจะเป็นต่อประเด็นต่างๆ ที่มนุษย์ ชุมชน หรือสังคม
สนใจ ข้ันตอนต่อไปคือการน าวิทยาการหรือศาสตร์สมัยใหม่มาเป็นตัวตั้ง แต่จุดเด่นในวิธีการที่ 2 คือ การน า
หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมาเป็นฐานในการ
ประยุกต์ใช้ ตีความ อธิบาย วิเคราะห์ บูรณาการ และสังเคราะห์ออกเป็นชุดอธิบาย ชุดความคิด หรือชุด
ความรู้ต่างๆ รูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ (2) เอ้ือต่อการพัฒนาวิธีคิด และการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ ที่มุ่งหวังที่จะได้มุมมองและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ (3) ตอบสนอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมเพื่อแก้โจทย์ในการปฏิบัติ แก้ไขวิกฤติการณ์ และเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้
เกิดสันติสุข และ (4) เก้ือกูล และเสริมสร้างสันติสุขทั้งมิติการเยียวยา และช่วยเหลือโลกให้เกิดสันติสุข และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น 
 
หลักสัปปุริสธรรม: บทสะท้อนความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติเข้ากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
ต่างๆ 
 ตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้ที่ได้ชื่อว่าคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม เรียกว่าสัตบุรุษบ้าง บัณฑิต
บ้าง ถ้าคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม หรือสัตบุรุษนี้ท าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าสั่งสอน ชักน าสัมมาทิฏฐิ
ให้แก่ผู้อ่ืน หรือบุคคลผู้แสวงหาสัมมาทิฏฐิกระตือรือร้นไปหา ไปปรึกษา ไปสดับฟัง ไปขอค าแนะน าสั่งสอน 
เข้าร่วมหมู่อยู่ใกล้ ศึกษาแบบอย่างแนวทางจากสัตบุรุษนั้น เรียกว่า สัปปุริสสังเสวะ หรือ สัปปุริสเสวนา 

                                                           
3 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2557). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่: ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วย

พุ ท ธบู รณ าการและพุ ท ธสหวิทยาการ . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า : http://www.mcu.ac.th/site/article 
content_desc.php?article_id=1733&articlegroup_id=278 [28 กรกฎาคม 2561]. 
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พระพุทธศาสนามุ่งศีลธรรม เป็นต้น ส าหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่
นั้นปัจจุบันมีวิธีการที่สามารถด าเนินการได้อยู่ 2 วิธีการคือ3 
  1. การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา หมายความว่าเป็นวิธีการใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง
และน าศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่ งเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ ว่า พุทธวิทยา 
(Buddhology) ทั้ งนี้พุทธวิทยาเริ่มต้นจากการก าหนดหรือแสวงหาประเด็น ( Issues) และปัญหา 
(Problems) ทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่มีการถกเถียง หรือแสวงหาทางออกที่ควรจะเป็นต่อประเด็นต่างๆ 
ที่มนุษย์ ชุมชน หรือสังคมสนใจ หลังจากนั้น จึงน าพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการอธิบาย ขั้นตอนต่อไป
จึงเข้าสู่กระบวนการของการน าวิทยาการ หรือศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริม โดยมีเจตนารมณ์เพื่ออธิบาย
สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาทันสมัย มีเหตุผล และสอดรับกับวิถีความเป็นไปของชีวิตและสังคมมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งวิธีการเช่นนี้ มิได้เจตนาที่จะก่อให้เกิดสัทธรรมปฏิบัติ หรือท าให้พระพุทธศาสนาสูญเสียจุดยืนของตัวเอง 
 2. การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ หมายความว่าเป็นวิธีการใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง
และน าหลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหาของศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเรียก
วิธีการดังกล่าวนี้ว่า ธรรมวิทยา (Dhammology) ทั้งนี้ธรรมวิทยามีจุดเร่ิมต้นเช่นเดียวกันกับวิธีการของ (1) 
การบูรณาการจะเร่ิมต้นจากการก าหนดหรือแสวงหาประเด็น (Issues) และปัญหา (Problems) ทางวิชาการ 
หรืองานวิจัยที่มีการถกเถียง หรือแสวงหาทางออกที่ควรจะเป็นต่อประเด็นต่างๆ ที่มนุษย์ ชุมชน หรือสังคม
สนใจ ข้ันตอนต่อไปคือการน าวิทยาการหรือศาสตร์สมัยใหม่มาเป็นตัวตั้ง แต่จุดเด่นในวิธีการที่ 2 คือ การน า
หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมมาเป็นฐานในการ
ประยุกต์ใช้ ตีความ อธิบาย วิเคราะห์ บูรณาการ และสังเคราะห์ออกเป็นชุดอธิบาย ชุดความคิด หรือชุด
ความรู้ต่างๆ รูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ (2) เอ้ือต่อการพัฒนาวิธีคิด และการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ ที่มุ่งหวังที่จะได้มุมมองและแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ (3) ตอบสนอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมเพื่อแก้โจทย์ในการปฏิบัติ แก้ไขวิกฤติการณ์ และเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้
เกิดสันติสุข และ (4) เก้ือกูล และเสริมสร้างสันติสุขทั้งมิติการเยียวยา และช่วยเหลือโลกให้เกิดสันติสุข และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น 
 
หลักสัปปุริสธรรม: บทสะท้อนความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติเข้ากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
ต่างๆ 
 ตามหลักพระพุทธศาสนา ผู้ที่ได้ชื่อว่าคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม เรียกว่าสัตบุรุษบ้าง บัณฑิต
บ้าง ถ้าคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม หรือสัตบุรุษนี้ท าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าสั่งสอน ชักน าสัมมาทิฏฐิ
ให้แก่ผู้อ่ืน หรือบุคคลผู้แสวงหาสัมมาทิฏฐิกระตือรือร้นไปหา ไปปรึกษา ไปสดับฟัง ไปขอค าแนะน าสั่งสอน 
เข้าร่วมหมู่อยู่ใกล้ ศึกษาแบบอย่างแนวทางจากสัตบุรุษนั้น เรียกว่า สัปปุริสสังเสวะ หรือ สัปปุริสเสวนา 

                                                           
3 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. (2557). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่: ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วย

พุ ท ธบู รณ าการและพุ ท ธสหวิทยาการ . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า : http://www.mcu.ac.th/site/article 
content_desc.php?article_id=1733&articlegroup_id=278 [28 กรกฎาคม 2561]. 
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แปลว่า การเสวนากับสัตบุรุษ หมายถึง การคบหากับคนดี และสัตบุรุษหรือคนดีนั้นก็เป็นผู้ได้ชื่อว่า
กัลยาณมิตร (อุดมพร ชั้นไพบูลย์, 2555: 3) ดังนั้น หลักสัปปุริสธรรมจึงมีความหมายว่า ธรรมของสัตบุรุษ
หรือคุณสมบัติของคนดีมีอยู่ 7 ประการอันประกอบไปด้วย 1) ธัมมัญญุตาคือ ความรู้จักธรรม 2) อัตถัญญุตา
คือ ความรู้จักอรรถ 3) อัตตัญญุตาคือ ความรู้จักตน 4มัตตัญญุตาคือ ความรู้จักประมาณ 5) กาลัญญุตาคือ 
ความรู้จักกาล 6) ปริสัญญุตาคือ ความรู้จักชุมชน และ 7) ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตาคือ ความรู้
จักบุคคล ทั้งนี้ หลักสัปปุริสธรรมมีความสัมพันธ์กันกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่อยู่หลายประการ
มากโดยครอบคลุมมิติการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างหลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆ ด้วยการใช้วิธี
การบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่เข้าหาพระพุทธศาสนานั้นพบประเด็นที่น่าสนใจตามล าดับดังต่อไปนี้ 
        1. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักธัมมัญญุตากับการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) 
และการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) อธิบายได้ว่า ธัมมัญญุตา คือ ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ 
รู้จักเหตุ หมายถึง รู้หลักความจริงของธรรมชาติ รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้
กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล ซึ่งจะเป็นเหตุให้ท าการใดได้ส าเร็จผลตามความมุ่ง
หมาย รู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติข้อนั้น ๆ มีอะไรบ้าง รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความเสื่อมอะไร
เป็นเหตุของความเจริญ อะไรเป็นเหตุให้ท าความดี อะไรเป็นเหตุให้ท าความชั่ว เช่น รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ ไม่มีความเที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รู้ว่าสิ่งทั้งหลาย
เกิดขึ้นดับไปด้วยเหตุปัจจัยเก่ียวเนื่องกันและกัน รู้ว่านี้คือทุกข์ที่แท้จริง รู้ว่านี้คือเหตุแท้จริงที่ท าให้เกิดทุกข์ 
รู้ว่านี้คือวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้อง รู้ว่านี้คือการปฏิบัติ เพื่อความดับทุกข์ เป็นต้น4 ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึง
ประเด็นความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของธัมมัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ดังกล่าวแล้วย่อมเห็น
ได้ว่าหลักธัมมัญญุตามีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) เป็นอย่างมาก ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์
ระบบ (System Analysis) มีสาระที่น่าสนใจนี้ 
  1.1 การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สถานภาพปัจจุบันขององค์การ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภาวะคุกคามต่างๆ ที่มี
ต่อองค์การในอันที่จะส่งผลต่อการวางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม
สภาพความเป็นจริงเป็นล าดับต่อไป ทั้งนี้กรอบการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) สามารถน าไปใช้ได้กับ
ทั้งองค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจทั่วไปและธุรกิจการตลาด 
ขอบข่ายของการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบทขององค์การในส่วนที่
เป็นจุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weakness-W) โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรคหรือภาวะ

                                                           
4  อุดมพร ช้ันไพบูลย์ , สัปปุ ริสธรรม: หลักธรรมเพ่ือการสงเคราะห์ , (วารสารรามค าแหงฉบับ

มนุษยศาสตร์), 2555, หน้า 3-4. 

คุกคาม (Treat-T)5 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) และจุดอ่อน (Weakness-W) จัดเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคาม (Treat-T) จัดเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
  1.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง เครื่องมือทางการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ ของ
องค์การ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้วิธีการวิเคราะห์ระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 
ประการ คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ปัจจัยน าออก (Output) และ 4) ปัจจัย
ย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งการวิเคราะห์ระบบที่ดีจะต้องให้ความสนใจต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม และมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาใช้สอยอย่างประหยัดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ 
 2. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักอัตถัญญุตากับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management: RBM) อธิบายได้ว่า อัตถัญญุตา หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล 
คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือ
ความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่ง
หมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมาย
อย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้  เป็นต้น6  ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติของอัตถัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าอัตถัญญุตามี
ความสอดคล้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) ซึ่งการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่มุ่งผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ซึ่งเกิดมาจากแนวคิดของ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่ให้ความส าคัญต่อความประหยัด 
(Economy) คือการใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน า เข้าและความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือกลายอีกนัยหนึ่งคือเป็น
การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้7 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงมีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยผลผลิต (Outputs) 
รวมกับผลลัพธ์ (Outcomes) ออกมาจึงเป็นผลสัมฤทธิ์ (Results) ทั้งนี้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไป
                                                           

5 ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 22-23. 

6 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 34. 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559), 210. 

7 พิธุวรรณ  กิติคุณ ,  การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based 
Management: RBM), (กรุงเทพมหานคร : ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559), หน้า 1. 
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คุกคาม (Treat-T)5 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) และจุดอ่อน (Weakness-W) จัดเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคาม (Treat-T) จัดเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
  1.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หมายถึง เครื่องมือทางการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น าไปใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่าง ๆ ของ
องค์การ เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้วิธีการวิเคราะห์ระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 
ประการ คือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ปัจจัยน าออก (Output) และ 4) ปัจจัย
ย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งการวิเคราะห์ระบบที่ดีจะต้องให้ความสนใจต่อการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม และมีการน าทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาใช้สอยอย่างประหยัดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ 
 2. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักอัตถัญญุตากับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management: RBM) อธิบายได้ว่า อัตถัญญุตา หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล 
คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือ
ความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่ง
หมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมาย
อย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้  เป็นต้น6  ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติของอัตถัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าอัตถัญญุตามี
ความสอดคล้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) ซึ่งการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่มุ่งผลการปฏิบัติงานหรือผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ซึ่งเกิดมาจากแนวคิดของ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่ให้ความส าคัญต่อความประหยัด 
(Economy) คือการใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน า เข้าและความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือกลายอีกนัยหนึ่งคือเป็น
การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้7 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงมีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยผลผลิต (Outputs) 
รวมกับผลลัพธ์ (Outcomes) ออกมาจึงเป็นผลสัมฤทธิ์ (Results) ทั้งนี้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไป
                                                           

5 ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 22-23. 

6 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 34. 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2559), 210. 

7 พิธุวรรณ  กิติคุณ ,  การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
Management: RBM), (กรุงเทพมหานคร : ส านักวิชาการ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559), หน้า 1. 
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อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัยหลักการที่ส าคัญ 6 ประการ กล่าวคือ หลัก
นิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุ้มค่า (Utility) 
 3. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักอัตตัญญุตากับการพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ 
(Leadership and Personality Development) อธิบายได้ว่า อัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักตน คือ 
รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ 
เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป ในแง่ดังกล่าวนี้เมื่อวิเคราะห์ถึง
ประเด็นความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของอัตตัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้
ว่าอัตตัญญุตามีความสอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ (Leadership and Personality 
Development) ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพจัดเป็นเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มี
ความส าคัญกับองค์การปัจจุบันอย่างมาก ทั้งนี้ การพัฒนาภาวะผู้น า หมายถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นไป
เพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะของการใช้อิทธิพล อ านาจ ศิลปะ และความสามารถของผู้บริหารองค์กรใน
การก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และอนาคตขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทในการกระตุ้น สร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทุกคนภายใน
องค์กรในการริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรขึ้นมา เพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร
ให้ดีขึ้น อันจะน าองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและอยู่
รอดอย่างยั่งยืน8 อย่างไรก็ตาม ได้น าเสนอถึงลักษณะบุคลิกภาพของผู้น าที่ยิ่งใหญ่ไว้ 7 ข้ออันประกอบด้วย 
1) เรียนรู้ที่จะเป็นผู้เข้มแข็ง แต่ไม่แข็งกระด้าง 2) เรียนรู้ที่จะเป็นคนมีความเมตา แต่ไม่ใช่อ่อนแอ 3) เรียนรู้
ที่จะกล้าได้กล้าเสีย แต่ไม่ใช่คนพาล 4) เรียนรู้ที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่ใช่ขี้อาย 5) เรียนรู้ที่จะเป็น
ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ แต่ไม่ใช่หยิ่งยโส 6) เรียนรู้ที่จะพัฒนาอารมณ์ขันโดยปราศจากความโง่เขลา และ 7) 
เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง นอกจากนี้ น าเสนอถึงเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการเป็น
ผู้น าที่ดีไว้ 5 ประการคือ 1) การเคารพต่อเวลา 2) การหยุดพักบ่อยๆ 3) การเปิดหูรับฟังผู้ อ่ืน 4) การ
เสียสละเวลาเพื่อเป็นอาสาสมัคร และ 5) การท างานอย่างชาญฉลาดที่ไม่ยากจนเกินไป9 
 4. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักมัตตัญญุตากับการบริหารงบประมาณ  (Budget 
Management) อธิบายได้ว่า มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จัก
ประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จัก

                                                           
8 Rohn, J, Personality Traits of a Great Leader. [Online]. Accessible from: 

http://www.success.com/article/rohn-7 -personality-traits-of-a-great-leader. Retrieved on 2 2  July 
2018, pp7 . 

9 Garfinkle, J, Top 5 personality development techniques to be a better leader. [Online]. 
Accessible from: http://info.shine.com/article/top-5-personality-development-techniques-to-be-a-
better-leader/531.html. Retrieved on 22 July 2018. 

ประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น10  ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็น
ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของมัตตัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าอัตตัญญุตา
มีความสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ (Budget Management) ซึ่งการบริหารงบประมาณเป็น
กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนตามงบประมาณอันเป็นเอกสารประกอบด้วยถ้อยค า สถิติ 
ตัวเลข ซึ่งแสดงถึงการใช้จ่ายส าหรับแต่ละรายการและเปา้ประสงค์ต่างๆ โดยข้อความจะพรรณนาถึงรายการ
ค่าใช้จ่าย เช่น รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ หรือเป้าประสงค์ ได้แก่ การบริการ
ทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ ฯลฯ11 ซึ่งกระบวนการบริหารงบประมาณโดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วย 1) การจัดท าแผนงบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การใช้จ่ายและการท ารายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ 4) การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ12  ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้
มีการน าเอาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารการเงินการคลั งของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริหารงบประมาณปัจจุบันจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายในรูปแบบของการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในการด าเนินการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมให้ประสบความส าเร็จต้องมีการด าเนินการที่อยู่บนหลักการที่ส าคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วยประชาธิปไตยแบบรากหญ้า (Grassroots Democracy) ความโปร่งใส (Transparency) ความ
เท่ า เที ยมกั น  (Equality) การรวมกลุ่ ม ท างสั งคม  (Social Inclusion) และการเส ริ ม ส ร้ า งพ ลั ง 
(Empowerment)13 ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการจ่ายใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด 
 5. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักกาลัญญุตากับการบริหารเวลา (Time Management) 
อธิบายได้ว่า กาลัญญุตา หมายถึง ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา 
เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559: 210) ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติของกาลัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่ากาลัญญุตามี
ความสอดคล้องกับการบริหารเวลา (Time Management) ซึ่งการบริหารเวลาหมายถึงการรู้จักวางแผนและ
จัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถ
บริหารเวลา ทุกคนก็สามารถท าได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและ

                                                           
10 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 34, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 210. 
11 เฉลิมพล มีสมนัย, พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ ในประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 

หน่วยที่ 3 หน้า 1-60, พิมพ์ครั้งท่ี 3. (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559), หน้า 35. 
12 วรนุช สุนทรวินิต , การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ ในเอกสารการสอนชุด

วิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 17 หน้า 1-53, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2555), หน้า 17-18. 

13 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทาย
ส าหรับประเทศไทย, (วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 2557), หน้า 14-15. 
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ประมาณในการลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น10  ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็น
ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของมัตตัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าอัตตัญญุตา
มีความสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ (Budget Management) ซึ่งการบริหารงบประมาณเป็น
กระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนตามงบประมาณอันเป็นเอกสารประกอบด้วยถ้อยค า สถิติ 
ตัวเลข ซึ่งแสดงถึงการใช้จ่ายส าหรับแต่ละรายการและเปา้ประสงค์ต่างๆ โดยข้อความจะพรรณนาถึงรายการ
ค่าใช้จ่าย เช่น รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ หรือเป้าประสงค์ ได้แก่ การบริการ
ทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ ฯลฯ11 ซึ่งกระบวนการบริหารงบประมาณโดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วย 1) การจัดท าแผนงบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การใช้จ่ายและการท ารายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ 4) การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ12  ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้
มีการน าเอาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารการเงินการคลั งของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การบริหารงบประมาณปัจจุบันจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายในรูปแบบของการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ในการด าเนินการ
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมให้ประสบความส าเร็จต้องมีการด าเนินการที่อยู่บนหลักการที่ส าคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วยประชาธิปไตยแบบรากหญ้า (Grassroots Democracy) ความโปร่งใส (Transparency) ความ
เท่ า เที ยมกั น  (Equality) การรวมกลุ่ ม ท างสั งคม  (Social Inclusion) และการเส ริ ม ส ร้ า งพ ลั ง 
(Empowerment)13 ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการจ่ายใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด 
 5. ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักกาลัญญุตากับการบริหารเวลา (Time Management) 
อธิบายได้ว่า กาลัญญุตา หมายถึง ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา 
เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559: 210) ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความ
เชื่อมโยงแนวปฏิบัติของกาลัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่ากาลัญญุตามี
ความสอดคล้องกับการบริหารเวลา (Time Management) ซึ่งการบริหารเวลาหมายถึงการรู้จักวางแผนและ
จัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถ
บริหารเวลา ทุกคนก็สามารถท าได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและ

                                                           
10 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 34, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 210. 
11 เฉลิมพล มีสมนัย, พัฒนาการและเทคนิคการบริหารรัฐกิจ ในประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 

หน่วยที่ 3 หน้า 1-60, พิมพ์ครั้งท่ี 3. (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559), หน้า 35. 
12 วรนุช สุนทรวินิต , การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ ในเอกสารการสอนชุด

วิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 17 หน้า 1-53, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2555), หน้า 17-18. 

13 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทาย
ส าหรับประเทศไทย, (วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 2557), หน้า 14-15. 
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เหมาะสมตามวันเวลาที่ก าหนด (สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553: 4) ทั้งนี้
การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเองว่ามีความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อภาระ
งานที่ปฏิบัติแค่ไหนเพียงใด ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลามีดังนี้ กล่าวคือ 1) ต้องมีการ
วางแผน หมายถึง การวางแผนการท างานทุกอย่างที่สอดคล้องกับเวลาให้มีความชัดเจนแน่นอน ผู้บริหาร
จะต้องรู้ว่าวันนี้หรือ พรุ่งนี้จะต้องท าอะไรบ้างจึงควรวางแผนด าเนินการ 2) ต้องมีการจ าแนกงานที่จะต้อง
บริหาร งานที่ผู้บริหารควรจ าแนกเพ่ือความสะดวกในการบริหารและใช้เวลาให้เหมาะสม 3) ควรไปถึงที่
ท างานแต่เช้า การไปท างานแต่เช้าท าให้สุขภาพจิตดี ยังไม่มีใครมารบกวน สามารถท างานหรือคิดวาง 
แผนการท างานได้สะดวก 4) จัดแยกแฟ้มงานให้ชัดเจน เช่น งานเร่งด่วนที่สุด ด่วนมาก และงานปกติ
ธรรมดา 5) จัดให้มีเวลาว่างที่ไม่มีคนรบกวน เพื่อพิจารณางานที่จะต้องเซ็น ต้องอนุมัติ หรือการสั่งการใดๆ 
6) ไม่ควรเสียเวลากับการรับแขกให้มากนัก เมื่อมีผู้มาติดต่อขอค าปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือให้พูด
เฉพาะประเด็นส าคัญๆ ส่วนรายละเอียดอาจมอบหมายผู้ อ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือเพิ่มเติม 7) ลงมือท างานทันที 8) งานบางอย่างควรมอบหมายผู้อ่ืน 9) สร้างบรรยากาศขณะท างาน 
10) ควรมีการสรุปข่าวความเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับงานหรือบริบทที่เก่ียวข้องกับงาน  11) การจัดเก็บเอกสาร 
ควรจัดแยกงานออกเป็นแฟ้มๆ 12) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการท างาน 13) ตอ้งท างานให้มีความสุข 14) ต้องฝึก
ให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 15) ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลาท างานในประเด็นปลีกย่อย และ 16) ควรสร้างรูปแบบ
ในการท างาน14 (อารมณ์ จินดาพันธ์, 2556: 196-198) 
 6 . ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติ ของหลักปริสัญญุตากับการบริหารเครือข่าย  (Network 
Management) อธิบายได้ว่า ปริสัญญุตา หมายถึง ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้
กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้
ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559: 210) ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อ
วิเคราะห์ถึงประเด็นความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของปริสัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อม
เห็นได้ว่าปริสัญญุตามีความสอดคล้องกับการบริหารเครือข่าย (Network Management) ซึ่งการบริหาร
เครือข่ายจัดเป็นแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ (New Governance) ที่มีความแตกต่างจากการบริหาร
จัดการของรัฐในยุคเดิมที่เน้นความสัมพันธ์แบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ซึ่งมีลักษณะของการสั่ง
การ มีความไม่เท่าเทียมกันทางอ านาจมีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการจัดการเครือข่ายได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบทางอ านาจเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันของตัวกระท าที่หลากหลาย 
(Diverse Actors) ซึ่งมีคุณลักษณะความสัมพันธ์ทั้งในลักษณะที่หลายองค์กรที่มีความแตกต่างกันใน
ทรัพยากรและศักยภาพมาร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายอย่างเดียวกัน โดยที่แต่ละองค์กรไม่ได้สูญเสียความเปน็
อิสระในการจัดการองค์กรของตนเอง ไม่มีโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา ไม่มีการแข่งขันภายใน
เครือข่าย แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงร่วมมือกัน (Collaboration) ในการตัดสินใจจัดการบางอย่างร่วมกัน  
ซึ่งโดยทั่วไปนั้นกระบวนการบริหารเครือข่ายมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างเครือข่าย ซึ่งมีวิธีการที่

                                                           
 14  อารมณ์ จินดาพันธ์, การบริหารงาน – บริหารเวลา. วารสารบัณฑิตศึกษา, 10, 2556, หน้า 196-
198. 

ส าคัญได้แก่ การสร้างความตระหนักและจุดร่วมของผลประโยชน์ การแสวงหาแกนน าและสมาชิก การ
วางแผนและการจัดโครงสร้าง การจัดระบบการสื่อสารและระบบการติดตามประเมินผล การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมเครือข่าย 2) การพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญได้แก่ 
การขยายเครือข่าย การปรับปรุงเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย และ 3) การธ ารงรักษา
เครือข่าย ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกเครือข่าย การรักษาความผูกพันใกล้ชิด
ของสมาชิกเครือข่าย และการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3.7 ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตากับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง 
ความรู้จักบุคคลคือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่ง
หรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และ
แนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น15 ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของ
ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าปุคคลัญญุตา
หรือปุคคลปโรปรัญญุ ตามีความสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Management) ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีหมายถึง
ยุทธศาสตร์และแนวทางของการบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งเป็นการ
บริหารคนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานในอันที่จะน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้16 ทั้งนี้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีรายละเอียดมากน้อย
แตกต่างกันไปในมุมมองของนักวิชาการและนักปฏิบัติการ แต่โดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 1) 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางรองรับ และน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 17  การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่องค์การพยายามในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ ตลอดจนการพยายามใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุดจากกลุ่มบุคคลที่มาสมัครงาน เพื่อให้เข้ามาท างานในต าแหน่งงานที่องค์การต้องการ18 3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดจะก าหนดให้สิ้นสุดใน

                                                           
15 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 34, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 210-211. 
16 Armstrong, M, A Handbook of Human Resource Management Practice. 1 0 th ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp3. 
17 ยุวดี ศิริยทรัพย์, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2560), หน้า 7. 
18 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการไดม้าซึ่งทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน, (วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, 2560), หน้า 72-73. 
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ส าคัญได้แก่ การสร้างความตระหนักและจุดร่วมของผลประโยชน์ การแสวงหาแกนน าและสมาชิก การ
วางแผนและการจัดโครงสร้าง การจัดระบบการสื่อสารและระบบการติดตามประเมินผล การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมเครือข่าย 2) การพัฒนาเครือข่าย ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญได้แก่ 
การขยายเครือข่าย การปรับปรุงเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย และ 3) การธ ารงรักษา
เครือข่าย ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกเครือข่าย การรักษาความผูกพันใกล้ชิด
ของสมาชิกเครือข่าย และการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3.7 ความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของหลักปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตากับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง 
ความรู้จักบุคคลคือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่ง
หรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และ
แนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น15 ในแง่ดังกล่าวนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติของ
ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตากับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่แล้วย่อมเห็นได้ว่าปุคคลัญญุตา
หรือปุคคลปโรปรัญญุ ตามีความสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Management) ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีหมายถึง
ยุทธศาสตร์และแนวทางของการบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งเป็นการ
บริหารคนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานในอันที่จะน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้16 ทั้งนี้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีรายละเอียดมากน้อย
แตกต่างกันไปในมุมมองของนักวิชาการและนักปฏิบัติการ แต่โดยทั่วไปนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 1) 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบในการคาดการณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางรองรับ และน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 17  การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่องค์การพยายามในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ ตลอดจนการพยายามใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุดจากกลุ่มบุคคลที่มาสมัครงาน เพื่อให้เข้ามาท างานในต าแหน่งงานที่องค์การต้องการ18 3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดจะก าหนดให้สิ้นสุดใน

                                                           
15 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 34, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 210-211. 
16 Armstrong, M, A Handbook of Human Resource Management Practice. 1 0 th ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp3. 
17 ยุวดี ศิริยทรัพย์, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2560), หน้า 7. 
18 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, กลยุทธ์ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการไดม้าซึ่งทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน, (วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, 2560), หน้า 72-73. 



556 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัด
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในสังคม ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาคนในองค์กรและ
สังคม19 และ 4) การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีความพอใจในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ ท าให้เกิดความ
ผูกพันและร่วมปฏิบัติงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกขององค์การ เพื่อปฏิบัติงานหรือพัฒนาองค์การ
ด้วยความเต็มใจและมีความสุข20 
 จากการที่ได้อธิบายมาทั้งหมดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างหลักสัปปุริสธรรมกับ
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาแล้วในตอนต้นนั้นสามารถสรุปเพื่อให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
ยิ่งขึ้นดังปรากฏผลตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างหลักสปัปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

หลักการบริหาร ความสัมพันธ์เชือ่มโยงแนวปฏิบติั 
หลักสัปปุริสธรรม เทคนิคการจัดการสมัยใหม ่

การบริหารตน อัตตัญญตุา การพัฒนาภาวะผู้น าและบุคลิกภาพ 
(Leadership and Personality 
Development) 

การบริหารคน ปริสัญญุตา การบริหารเครือข่าย 
(Network Management) 

ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลป
โรปรญัญุตา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management) 

การบริหารงาน ธัมมัญญตุา การวิเคราะหส์วอท (SWOT Analysis) และ
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

อัตถัญญุตา การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
(Result Based Management: RBM) 

มัตตญัญุตา การบริหารงบประมาณ 
(Budget Management) 

กาลัญญตุา การบริหารเวลา 
(Time Management) 

 
ที่มา: สังเคราะห์โดยคณะผู้เขียน 
 
                                                           

19 Nadler, L, Designing training program: The critical events model. Reading: Mass. Addison 
– Wesley, 1982, pp12) 

20 มานิต ศุทธสกุล, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยท่ี 1 หน้า 1-46, พิมพ์ครั้งที่ 5, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560), 
หน้า 31) 

บทสรุป 
 หลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ประการมีความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันกับเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งครอบคลุมมิติการบริหารตน มิติการบริหารคน และมิติการ
บริหารงาน กล่าวคือ มิติการบริหารตน ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา ซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าและ
บุคลิกภาพ (Leadership and Personality Development) ขณะที่มิติการบริหารคน ได้แก่ หลักปริสัญญุ
ตาซึ่งเป็นเรื่องการบริหารเครือข่าย (Network Management) หลักปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา
เป็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ส่วนในมิติการบริหารงานนั้น
ได้แก่ ธัมมัญญุตาเป็นเรื่องการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) หลักอัตถัญญุตาเป็นเรื่องการบริหารมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Result Based Management: RBM) 
หลักมัตตัญญุตาเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณ (Budget Management) และหลักกาลัญญุตาเป็นเรื่อง
การบริหารเวลา (Time Management) ดังนั้น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้สนใจทั่วไปจึงควรน าหลักการทั้งหลายเหล่านี้ไปปรับอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การอย่างแท้จริงต่อไป 
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บทสรุป 
 หลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ประการมีความเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันกับเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งครอบคลุมมิติการบริหารตน มิติการบริหารคน และมิติการ
บริหารงาน กล่าวคือ มิติการบริหารตน ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา ซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าและ
บุคลิกภาพ (Leadership and Personality Development) ขณะที่มิติการบริหารคน ได้แก่ หลักปริสัญญุ
ตาซึ่งเป็นเรื่องการบริหารเครือข่าย (Network Management) หลักปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา
เป็นเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ส่วนในมิติการบริหารงานนั้น
ได้แก่ ธัมมัญญุตาเป็นเรื่องการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) หลักอัตถัญญุตาเป็นเรื่องการบริหารมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Result Based Management: RBM) 
หลักมัตตัญญุตาเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณ (Budget Management) และหลักกาลัญญุตาเป็นเรื่อง
การบริหารเวลา (Time Management) ดังนั้น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์การ ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้สนใจทั่วไปจึงควรน าหลักการทั้งหลายเหล่านี้ไปปรับอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การอย่างแท้จริงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 รัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้มาเป็นระยะเวลาช้านาน โดยองค์
ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยก็อาจมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไป ท าให้มี
การท้าทายกรอบแนวคิดและทฤษฎีน้ันๆ เกิดข้ึน ส่งผลท าให้รัฐประศาสนศาสตร์มีกรอบแนวคิดและทฤษฎี
เกิดข้ึนอย่างหลากหลาย ดังน้ัน ในบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการน าเสนอแนวทางการศึกษา กรอบ
แนวคิด และทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุค
บุกเบิก 2) กรอบแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคโครงสร้างการหน้าท่ี 3) กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคพฤติกรรมนิยม 4) กรอบแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ในยุครัฐ
ประศาสนศาสตร์สมัยใหม่  (New Public Administration: NPA) และ 5) กรอบแนวคิดและทฤษฎีรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในยุคการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 

ค าส าคญั : การศึกษา, กรอบแนวคิด, ทฤษฎี, รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
Abstract 

Public Administration is an academic discipline in the field of social sciences of 
which the concept and theory are the accumulation for a long time. The knowledge of 
public administration in each era therefore had different frameworks and theories. As a 
result, it leaded to the necessity to get new frameworks and theories for public 
administration. The purpose of this article is to present the conceptual framework and the 
theory of public administration, consisting of 1) the conceptual framework and the theory 
of public administration in initial period, 2 ) the conceptual framework and the theory of 
public administration in the period of structural reform, 3) the conceptual framework and 


