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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลใน
การบริหารองค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
และเอกสารวิชาการทั่วไป   
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน จะต้องประสานกําลังวัตถุ
และกําลังคนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งโดยธรรมชาติ การแสวงหากําไรสูงสุด
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ผลที่ปรากฏตามมาก่อให้เกิดปัญหาเชิงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต การบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล 
และการเหลื่อมล้ําหรือช่องว่างทางเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการกําหนดหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  

2) หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมะที่มีเน้ือหาด้านบริหารจัดการ  
การปกครอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือการอยู่ เช่น หลักเบญจศีล หลักสุจริต 3 หลักทิศ 6  
หลักอปริหานิยธรรม หลักเบญจธรรมและหลักโภควิภาค เป็นต้น 
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3) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ พบว่า มี 3 
หมวด คือ 1) หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจ  
และหมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ กล่าวคือ หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจที่สะท้อนหลักนิติ
ธรรม และหลักความโปร่งใส ได้แก่ หลักเบญจศีล และหลักสุจริต 3 2) หมวดอุดมการณ์ในการ
บริหารองค์กรธุรกิจที่สะท้อนหลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ หลักทิศ 6 
และหลักอปริหานิยธรรม และ 3) หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจที่สะท้อนหลักคุณธรรม และ
หลักความคุ้มค่า ได้แก่ หลักเบญจธรรม และหลักโภควิภาค  

 
คําสําคัญ : การบริหารองค์กรธุรกิจ, พุทธธรรมาภิบาล 
 
 
Abstract 
 This analytical study is of 3 objectives, i.e., (1) to study the 
administrations of business organizations in accordance with the good 
governance; (2) to study the administrations according to the good governance 
in Buddhism; and (3) to study the application of the Buddhist good governance 
to the administrations of business organizations.  
 From this study, it is found that in administering business organizations 
successfully, the powers of both materials and people need to be harmonized 
in order to reach the set objectives; saying that, there are such utilizations of 
people, money, raw materials, the means of management and marketing, etc. 
Naturally, the overall administrations of business organizations are the systems 
of the organizations or the groups of the managements mainly seeking for 
profits. The seeking for the highest profits is the highest purpose in business 
management. The following outcomes cause social and environmental 
problems, i.e., the problems of conflict benefits, corruptions, misrepresent- 
tations, and economical inequalities, etc.  Hence, these are the causes of the 
origin of the good governance as the standard criteria of business management. 
The examples of the principles of the good governance are in the principles of 
law, virtues, transparency, participation, responsibilities, and worthiness, etc. 
These principles are expected to be used for solving the problems affected by 
the economy as mentioned.      
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 The researcher found that the principles of the good governance in 
Buddhism are based on the societies with the administrative managements 
under the respect of Dhammas as the rules to live together.  Therefore, the 
good governance in Buddhism is characterized in the ways of managerial 
administrations, and human- relationship building for living together. The used 
Dhammas are, for instance, the principles of Pañca-sila, Sucarita, Disa, 
Parihaniyadhamma, Pañca-dhamma, and Bhogavibhaga  etc. 
 From the abovementioned principles of the good governance defined in 
general and in Buddhism, it is found that there are 3 sections of the principles in 
Buddhism, i.e., the ethics of business organizations, the idealities in 
administering business organizations, and the law of Dhammas of business 
organizations which are all in accordance with the Buddhist good governace; all 
of which can be the procedures or the rules for the administrations of business 
organizations.  
 
KeyWords: The Enterprise Administration Business; Buddhist Good Governance 
 

บทนํา 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวคิดหน่ึงที่ปัจจุบันมีการนํามาใช้ มาใช้
อย่างเป็นทางการ เพราะเช่ือว่า การพัฒนาอย่างย่ังยืนจักทําไม่ได้เลย ถ้าประเทศน้ัน ๆ 
ปราศจากธรรมาภิบาล ธนาคารโลกจึงได้เสนอแนวทาง“ธรรมาภิบาลระดับโลก” (Global 
Governance) ที่พยายามผลักดันให้ประเทศในแถบทวีปเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ พยายามเดิน
ตามกรอบของธรรมาภิบาล เพราะเช่ือว่าด้วยหนทางนี้จะทํา ให้ประเทศกําลังพัฒนาจํา นวน
มากสามารถพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาที่ย่ังยืน (ลาชิต ไชยอนงค์ม 2556) ปัจจุบันสังคม
ได้รับผลกระทบเสียหายจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ขาดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2543)  

หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนํามาปฏิบัติ  เพราะโดย
ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการที่จะต้องมีเงินทุนไว้เพ่ือเลี้ยงชีวิต และเพ่ือซื้อเครื่องมือและ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ย่ิงมีการสะสมทุนมากก็ย่ิงมีการแบ่งงานกันทํามาก ทุกคนต่างต้องการ
จะยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของตน การลงทุนจึงเป็นการกระทําเพ่ือตัวเองของมนุษย์แต่ละ
คน อีกทั้งค่านิยมของสังคมเช่ือว่าองค์กรที่มีกําไรสูงแสดงถึงความเจริญเติบโต ก้าวหน้าและ
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มั่นคง ดังน้ัน การแสวงหากําไรสูงสุดของทุกๆ คน และทุกๆ องค์กรหรือหน่วยงานจึงเป็น
เป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ การตระหนักเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคลและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย การเปิดกว้าง
ให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดที่ยังควรกระทํา โดยส่วน
ราชการ และส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดําเนินการแทน (Commonwealth 
Association of Public Administration and Management, 1994) ดังน้ัน การดําเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็กเมื่อละเลยต่อหลักธรรมาภิบาลย่อมสร้าง
ปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังจะเห็นได้จากสภาพ
การขาดหลักธรรมาภิบาลย่อมเกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้อํานาจหน้าที่  การบิดเบือนข้อมูล การขาดความรับผิดชอบ ทําให้เกิดความแตกแยกใน
สังคม เป็นต้น ดังงานวิจัยของ ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย และคณะ (2559) นําเสนอไว้ว่า 
“ปัญหาดังกล่าวส่วนหน่ึงมาจากไม่ได้กําหนดแผนและเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
ความสุขของประชาชน” 

หลักธรรมาภิบาลในทางพระพุทธศาสนาน้ันมีความหลายหลายในทุกมิติ ทั้งการ
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น กล่าวคือ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถนําไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องตีความ หรือไปกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมให้ยุ่งยาก 
เพราะหลักธรรมาภิบาลที่นําเสนอจากนักวิชาการน้ันหลัก ๆ ก็มีเพียงแค่ 6 ข้อ ซึ่งน้อยมากถ้า
จะเทียบกับสภาพปัญหาของสังคม และสิ่งหน่ึงที่น่าอัศจรรย์ ก็คือ หลักพุทธธรรมาภิบาลในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมีเป็นจํานวนมากและครอบคลุมในทุก ๆ มิติ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธ
องค์ทรงแสดงไว้ต้ังสองพันห้าร้อยกว่าปี ที่ยังเป็นคําสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ หลักธรรมาภิบาล 
ผู้วิจัยมองว่ามิใช่เรื่องใหม่ในคติทางพระพุทธศาสนา แต่กลับกลายเป็นของเก่าที่มีมาแล้วอย่าง
ยาวนานเพียงแต่นํามาเล่าใหม่ในมิติของภาษาที่ต่างกันเท่าน้ัน เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ
หลักการปกครองบริหารจัดการโดยธรรม คือ หลักพ้ืนฐานแห่งเบญจศีล เบญจธรรม น้ันเองเป็น
ข้อวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นหลักการบริหารจัดการ และเป็นกรอบเพ่ือการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคมเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข  (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 266-267 : 212-213) 
ส่วนหลักธรรมอ่ืนๆ ได้แก่ สุจริต 3  ทิศ 6 อปริหานิยธรรม 7 และสังคหวัตถุ เป็นต้น เป็นหลักธรรม
หรือส่วนส่งเสริมหรือสืบเน่ืองสัมพันธ์กันกับหลักเบญจศีล  เบญจธรรม อันผู้ปกครองหรือผู้บริหาร
ประเทศชาติทุกระดับ รวมถึงผู้บริหารองค์กรอ่ืนๆ ได้แก่ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรทางศาสนา
และสังคมต่างๆ พึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดี (พระราชญาณวิสิฐ เฉลิมชัย ชยมงฺคโล, 
2548) 

ดังน้ัน หลักพุทธธรรมาภิบาลหรือแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐานหรือเป็นหน้าที่ของผู้นําที่
จะต้องสร้างสันติสุขและความเช่ือมั่นต่อคนในสังคมของตนเอง  และยังถือได้ว่าเป็นหลักประกัน
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ว่าผู้นําจะไม่ใช้อํานาจไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้างความสันติสุขในสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข 
 
 
 
การประยุกตใ์ช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ 

หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาเป็นหลักการปกครองโดยธรรมหรือธรรมรัฐที่มีมา
ต้ังสมัยพุทธกาล และสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธองค์สนับสนุนรูปแบบการปกครองโดยธรรม  คํา
ว่า “ธรรม”คือ ความถูกต้องเป็นหลักในการปกครอง จึงสรุปได้ว่าหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวความคิดที่มีปรากฏอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และมีหลักธรรมหมวดอื่น ๆ เป็น
องค์ประกอบช่วยสนับสนุนเพ่ือให้การปกครองนั้นดําเนินไปด้วยดีถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่ง
หมวดธรรมทั้งหมดล้วนมีแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมเน้ือหาของหลักธรรมาภิบาลของเหล่า
นักวิชาการในปัจจุบัน  

ในหลักการพ้ืนฐานของการบริหารองค์กรด้านธุรกิจ คือ การมุ่งแสวงหากําไรสูงสุดเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ เมื่อการดําเนินธุรกิจที่ขาดหลักธรรมาภิบาลย่อมส่งผล
กระทบต่อผู้อ่ืนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม มูลเหตุที่ทําให้องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ขาดหลักธรรมาภิบาลเกิดจากแรงผลักดันภายใน 3 อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ดังน้ัน 
นักวิชาการท้ังหลายจึงได้กําหนดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการ
บริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ หลักธรรมาภิบาลน้ันตามหลักสากลมี 6 ประการ คือ 
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม และ 
หลักความคุ้มค่า ในทางพระพุทธศาสนาสามารถจัดหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
แบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ 3 หมวด คือ  หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  ได้แก่  หลักนิติธรรม 
และ หลักความโปร่งใส,  หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจ ได้แก่ หลักความ
รับผิดชอบ และ หลักการมีส่วนร่วม,  หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ ได้แก่ หลักคุณธรรม และ
หลักความคุ้มค่าซึ่งมีผลทําให้ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชามีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน และมีส่วน
ร่วมในการทํางานร่วมกัน มีผลการวิจัยสนับสนุนว่า การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้แสดงความคิดเห็น ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ บริหารงานโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
และทําให้การทํางานเป็นทีมมีประสิทธิผล (Liwit and Stringer, 1968; Upenieks, 2002) 

ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ พบว่า หมวด
จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ  ได้แก่ หลักเบญจศีล และ หลักสุจริต 3,  หมวดอุดมการณ์ในการ
บริหารองค์กรธุรกิจ ได้แก่  หลักทิศ 6 และ หลักอปริหานิยธรรม 7, หมวดผลธรรมขององค์กร
ธุรกิจ ได้แก่ หลักเบญจธรรม และ หลักโภควิภาค ทั้งน้ีผู้วิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลน้ันมี



66 

 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2560) 

ความละเอียดที่มากกว่าและลึกกว่าหลักธรรมาภิบาลสากล  เพราะเหตุว่าหลักพุทธธรรมาภิบาล
น้ัน เป็นหลักการที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม  วิถีการบริหารจัดการ
องค์กรธุรกิจจะสะท้อนออกมาให้เราเห็นได้จากอุดมการณ์การทําธุรกิจตามหลักพุทธธรรมาภิ
บาล โดยย่อคือ การบริหารธุรกิจเพ่ือเมตตากรุณาต่อกัน และเผื่อแผ่ความรักความเอ้ืออาทร 
เพ่ือเว้นจากการทําธุรกิจในทางทุจริต เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน เพ่ือการ
เคารพสิทธ์ิของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือป้องการการทําลายประโยชน์ของตนและผู้อ่ืน ไม่
ทําการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูล และเป็นไปเพ่ือความมุ่งหมายให้เป็น
คนมีสติปัญญา ไม่ประมาท เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา คือ หลักเบญจศีล หลักสุจริต 3 หลักทิศ 6 หลัก
อปริหานิยธรรม 7 หลักเบญจธรรม และหลักโภควิภาค เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือกฏกติกาที่
สามารถนําไปเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสร้างสันติสุข 
เพราะว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลดังกล่าวมีแนวทางที่เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม เพ่ือความโปร่งใส 
เพ่ือการมีส่วนร่วม เพ่ือความรับผิดชอบ เพ่ือความคุ้มค่า และ เก้ือหนุนคุณธรรม 
 1. การบริหารองค์กรธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน  
จะต้องประสานกําลังวัตถุและกําลังคนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  เป็นการใช้
ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุประสานเข้าด้วยกัน  การบริหารจัดการมีจะมีขั้นตอน  8  
อย่าง คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดการ งานบุคลากร 
(Staffing) การอํานวยการ (Directing) การกํากับดูแล (controlling) การรายงาน (Reporting)  
การประสานงาน (Coordinating) และการจัดการงบประมาณ (Budgeting)  กล่าวคือ  มีการ
ใช้คน  เงิน  วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการจัดการ และ การตลาด  โดยสรุปก็คือ  การบริหาร
จัดการ คือ การดําเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของ
กลุ่มคน และเป็นการร่วมมือดําเนินการอย่างมีเหตุผล การใช้กระบวนการคิด การวางแผนของ
การทํางาน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบ โดยดึงความสามารถคนและทรัพยากรออกมาใช้เต็ม
ประสิทธิภาพ,  การดําเนินงานที่มีการบริหารจัดการ มีการแบ่งหน้าที่ การรายงาน การ
ประสานงาน และ การควบคุมตรวจสอบเพ่ือติดตามผลสําเร็จ  ตลอดถึงการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน และนโยบาย  จากแนวคิดการบริหารจัดการ 

นอกจากน้ียังพบว่า รูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรด้านธุรกิจน้ันโดยพ้ืนฐานแล้ว 
มี  5  รูปแบบ คือ  แบบเผด็จการ (Exploitative authoritative) แบบระบบปรึกษาหารือ 
(Consultative) แบบระบบมีส่วนร่วม (Participative) แบบระบบอํานาจหน้าที่ (Line of 
Authority) แบบตัวการและตัวแทน (Agency Theory)  โดยรูปแบบการบริหารองค์กรธุรกิจ
ทั้งหมดล้วนเป็นระบบองค์กรหรือคณะที่ทําดําเนินการเพื่อที่มุ่งแสวงหากําไรเป็นหลัก  การ
แสวงหากําไรสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ จึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติหรือ



67 Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 2 No. 1 (January – April 2017) 

เป้าหมายพ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจ  คือ การลงทุนเป็นการมุ่งประโยชน์ส่วนตน เป็นการแสวงหา
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร     

จากธรรมชาติหรือเป้าหมายพ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจที่ต่างแข่งขันกันเพ่ือแสวงหากําไร 
จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยแยกปัญหา
ออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ ปัญหาเชิงพฤติกรรมของตัวบุคคล ปัญหาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเชิงระบบส่วนงาน เช่น การบริหารงานองค์กรธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการทุจริต 
มีการบิดเบือนหรือปกปิดข้อมูล  มีการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพ่ือนมนุษย์ในสังคม มีความ
เหลื่อมล้ําหรือช่องว่างทางเศรษฐกิจ  มีการแข่งขันตอบโต้ทางเศรษฐกิจโลก มีการกระตุ้น
กระแสสังคมบริโภคนิยม เป็นต้น สภาพปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากการทําธุรกิจแบบไม่มี
หลักการหรืออุดมการณ์ กล่าวคือ ขาดหลักธรรมาภิบาลน้ันเอง จึงเป็นที่มาของการกําหนดหลัก
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและสังคม หลักธรรมาภิบาลที่เป็นที่
ยอมรับตามหลักสากล ได้แก่  

1) หลักนิติธรรม คือ การเคารพกฎ กติกา ระเบียบ หรือกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ของคนในสังคม 

2) หลักความความโปร่งใส  คือ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
การตรวจสอบความชัดเจน 

3) หลักความรับผิดชอบ คือต้องมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจใน
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 

4) หลักการมีส่วนร่วม  คือ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ และ
เสนอความเห็น มีการไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ 

5) หลักคุณธรรม  คือ การยึดหลักความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่  มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ประกอบอาชีพทุจริต  

6) หลักความคุ้มค่า คือ เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีขีดจํากัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติขององค์กรธุรกิจ เพ่ือไม่ให้
การดําเนินการด้านธุรกิจส่งผลกระทบเสียหายต่อองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ทั้งยัง
เป็นหลักพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นธรรมในการเอ้ือผลประโยชน์ให้กับคนทุกระดับไม่ว่าคน
รวยหรือคนจน  ช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งทุกด้านทั้งทางคุณค่าและจิตสํานึกทางสังคม 
การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรมและทางเศรษฐกิจ  เป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคี และรวมพลังก่อเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน พร้อมในการที่จะปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบสามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันเพ่ือการ
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จัดการปกครองและการบริหารที่ดีขึ้น (Agere, 2000) สามารถช่วยลดปัญหาการฉ้อราษฎร์บัง
หลวงและส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยให้ระบบมีความยุติธรรมเป็นที่น่าเช่ือถือทั้งในและ
ต่างประเทศ ช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

 
2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา 
ในพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงการบริหารจะหมายถึงการจัดการตน การจัดการคน 

และการจัดการงานเป็นสําคัญ กล่าวคือ การปรับปรุงทัศนคติ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
และการควบคุมตนเอง พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้สังคมมีการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งธรรมะ  เป็นสังคมที่ยกย่องบูชาและยึดถือธรรมะเป็นหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน  
ทรงสอนให้คนเป็นคนดี มีศีลธรรม ละเว้นจากการประพฤติช่ัว มีจิตใจที่เมตตากรุณา และไม่
เบียดเบียนกัน ดังน้ันการบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรมาภิบาลจึงหมายถึง  ภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติเพ่ือรักษาหรือสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในตนและสังคม   เพราะความเจริญหรือความ
เสื่อมทรามของสังคมหรือองค์กรย่อมเกิดขึ้นจากธรรมะเป็นปัจจัยสําคัญ 

หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีจําเพาะเจาะจงไว้ตายตัว  แต่สามารถรู้
ว่าธรรมะชุดที่เป็นหลักธรรมาภิบาลได้ก็ด้วยความหมายของธรรมะหมวดน้ันๆ  กล่าวคือ หลัก
พุทธธรรมาภิบาล คือ หลักธรรมะที่มีลักษณะเนื้อหาไปในทิศทางด้านบริหารจัดการ  การ
ปกครอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ในทุก ๆ 
รูปแบบของการบริหารจัดการ ดังตัวอย่างเช่น  การบริหารสังคมหรือองค์กรในยุคของ
พระพุทธเจ้าทรงใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 3 ระบบ ทั้งระบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย 
กับระบบผสมหรือประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารสังคม ก่อให้เกิดระบบ
ธรรมาธิปไตย กล่าวคือ 

ในระยะที่ 1 ทรงใช้แนวคิดแบบอัตตาธิปไตยในระยะแรกเริ่ม พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ประมุขที่มีการรวมศูนย์อํานาจ ได้ทรงทําการบัญญัติพระวินัยหรือกําหนดทิศทางต่าง ๆ ในการ
ปกครองสงฆ์ 

ในระยะที่ 2 ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบโลกาธิปไตยเมื่อสงฆ์มีจํานวนมากขึ้นพระองค์
ทรงเปลี่ยนการบริหารโดยมอบอํานาจให้หมู่สงฆ์ในการทําสังฆกรรม ซึ่งบางท่านก็เรียกว่า ระบบ
สังฆาธิปไตยก็มี 

ในระยะที่ 3 ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบธรรมาธิปไตย เพราะเมื่อพระธรรมวินัยได้ถูก
บัญญัติไว้โดยสมบูรณ์มากเพียงพอแล้ว พระองค์ได้ทรงกําหนดให้ระบบสังคม องค์กร สถาบัน 
บุคคล กฎกติกาหรือเง่ือนไขใดๆ  ที่จะมีขึ้นน้ันจะต้องเป็นไปหรือสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
เท่าน้ัน 
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 3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรธุรกิจ 
 แนวคิดหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนาน้ัน สามารถ
แบ่งเป็น  3 หมวด  คือ  หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กร
ธุรกิจ, และ หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ  โดยรวมได้แก่ หลักเบญจศีล, หลักสุจริต 3, หลัก
ทิศ 6, หลักอปริหานิยธรรม 7, หลักเบญจธรรม และหลักโภควิภาค ซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อ 
ดังน้ี   
 1) หมวดจริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักเบญจศีลและหลักสุจริตที่เป็น 
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 

(1) จะต้องไม่ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย การทําธุรกิจ
จะต้องไม่มีจิตใจโหดร้ายทารุณที่จะก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและสังคม  จะต้องไม่ทําให้
เป็นที่หวาดกลัวของบุคคล สังคมหรือองค์กรอ่ืนๆ  สาเหตุของการทําธุรกิจที่ส่งผลกระทบหรือ
เบียดเบียนกันในสังคมก็เพราะการไม่มีศีล  ดังน้ัน คุณค่าของศีลก็คือ คุณค่าของคนหรือองค์กร
หรือหน่วยงานที่ควรแก่การสรรเสริญ  

(2) จะต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน  การบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีการคดโกง เว้นจากการลักขโมย  ละเมิด
กรรมสิทธ์ิ  ทําลายทรัพย์สิน การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจจะต้องจะต้องซื่อตรง ซื่อสัตย์  ไม่มี
ความละโมบโลภหลง ไม่หาเลี้ยงชีพในทางทุจริต  

(3) เว้นจากการประพฤติข่มเหงจิตใจ ทําลายลบหลู่เกียรติและศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ด้วยกัน จะต้องเคารพสิทธิของกันและกัน หรือของแต่บุคคล ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ  

(4) สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลแบบตรงไปตรงมา มีความโปร่งใสในข้อมูล 
เพ่ือให้ลูกค้าหรือคนที่เก่ียวข้องได้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ไม่มีนัยยะของการปิดบังซ่อนเร้น  
ไม่สื่อสารให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ทําให้ผู้อ่ืนเสียประโยชน์  เรียกว่าทําลาย
ประโยชน์ผู้อ่ืนจากข้อมูลและข้อเท็จจริง  

(5) เว้นจากการมอมเมา หรือเว้นจากการกระตุ้นให้เกิดความโลภ หรือความ
ลุ่มหลงประมาทมัวเมา   

สามารถสรุปได้ว่า ความสําคัญของการมีหลักเบญจศีลและสุจริตเป็นกรอบแนว
ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้มนุษย์มีความเมตตากรุณาต่อกัน และเผื่อแผ่ความ
รักความเอ้ืออาทร เพ่ือให้ทุกคนเคารพในกรรมสิทธ์ิของผู้อ่ืน เว้นจากการทํามาหากินในทาง
ทุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางเลี้ยงชีพ เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน เพ่ือป้อง
การการทําลายประโยชน์ของตน และผู้อ่ืนด้วยการพูดเท็จ และเพ่ือให้เป็นคนมีสติไม่ประมาทใน
การดําเนินธุรกิจ 
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วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2560) 

 2) หมวดอุดมการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจ   
 หมวดที่สะท้อนความรับผิดชอบและการมีมีส่วนร่วม คือ หลักทิศ 6 และหลักอปริ
หานิยธรรม 7 องค์กรธุรกิจถ้ามีหลักธรรมทั้ง 2 น้ี ย่อมเป็นที่น่าเช่ือถือของลูกค้า  ทําให้การค้า
เจริญรุ่งเรือง มั่นคง  และกล่าวได้อีกว่า หลักธรรมน้ีเป็นการให้คํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้าหรือ
ผู้ที่เก่ียวข้อง  เช่น การประชุมกันเน่ืองนิตย์ เป็นต้น จะทําให้องค์กรธุรกิจพบปัญหาต่างๆ ของ
องค์กรที่ต้องแก้ไข โดยไม่ปกปิดหรือละเลยปัญหาต่าง ๆ เป็นการดําเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ และมีสติ ความระลึกได้และความรู้จักทั่วพร้อม คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักย้ังคิด รู้จัก
วิเคราะห์ รู้สึกตัวเสมอว่าสิ่งใดควรทําและไม่ควรทํา ทั้งน้ีเพราะว่าการดําเนินธุรกิจขององค์กร
ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆ ดังน้ันจึงต้องมีการประชุมกันเป็นประจํา 
 3) หมวดผลธรรมขององค์กรธุรกิจ  
 สิ่งที่ใกล้เคียงกับหลักคุณธรรม และ หลักความคุ้มค่า ได้แก่ หลักเบญจธรรมและหลัก
โภควิภาค เป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นเกณฑ์หรือกรอบการใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์สุข เพราะการ
บริหารจัดการองค์กรธุรกิจตามหลักพระพุทธศาสนาน้ันต้องสร้างประโยชน์เก้ือกูลให้ได้ใน 3 
ระดับ  มิใช่เพียงมุ่งสร้างประโยชน์สุขเพ่ือตนเองอย่างเดียว  แต่ต้องมุ่งสร้างประโยชน์สุขให้ได้
ถึง 3 ระดับ  ได้แก่ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน, ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน คือ การมุ่งสร้างที่พ่ึงหรือ
ความมั่นคงให้แก่คนอ่ืนทั้งในได้ด้านวัตถุและจิตใจ, และ อุภยัตถะ ทั้งประโยชน์ตนและทั้ง
ประโยชน์ผู้อ่ืน คือ การได้รับประโยชน์ทั้งตัวเราและคนอ่ืนพร้อม ๆ กันทั้งสองฝ่าย  เป็นการ
ส่งเสริมเก้ือหนุนหรือบําเพ็ญโดยไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสียเปรียบ โดยรวมจําเป็นต้องอาศัยธรรม
เป็นกรอบในการดําเนินการ กล่าวคือ เบญจธรรมและโภควิภาค เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 
ป.อ. ปยุตฺโต, 2554) หลักธรรมเหล่าน้ีเป็นการแสวงหาผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน การที่บุคคลใดที่มุ่งสร้างเอาแต่ประโยชน์ตน บุคคลน้ันย่อมเป็นคนท่ี
เห็นแก่ตัว บุคคลใดที่มุ่งสร้างแต่ประโยชน์คนอ่ืน บุคคลน้ันย่อมเป็นคนที่มีแต่ความเพ้อฝัน 
เพราะธรรมชาติของสังคมมนุษย์จําเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
สรุป 

 หลักพุทธธรรมาภิบาลสามารถช่วยให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เก้ือกูลแก่การปฏิบัติกิจ
ต่าง ๆ   ทําให้สมาชิกขององค์กรหรือชุมชนน้ันอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบเรียบร้อย ทําให้กิเลส
เบาบางลง เพราะเป็นการปรับพฤติกรรมของการแสดงออกทางกายทางวาจาให้เอ้ือแก่สภาพ
ความเป็นอยู่ร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความรุนแรงในทุก ๆ มิติของสังคมได้อีกด้วย ทั้งยังเป็น
หลักการที่ช่วยคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ เพราะไม่มีการเบียดเบียนและก้าวก่ายในสิทธิอันชอบ
ธรรมของผู้อ่ืน และที่สําคัญเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สําหรับ
หลักธรรมด้านคุณค่าและความสําคัญในทางพุทธธรรมาภิบาล เป็นหลักการพ้ืนฐานในการนําไป
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ปรับใช้ต่อองค์กรธุรกิจ คือ จากการดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญที่ผู้ถือหุ้น (Share holder) 
เป็นหลัก เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสําคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน (Stakeholder) การ
ดํารงอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม การรู้จักยอมรับความเปล่ียนแปลงและพยายาม
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา,  ทําให้พบเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ คือ การผลิตสินค้าและการ
บริการจะต้องเน้นที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภครวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ไม่เอา
เปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค ต้องระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจมิให้มีผลเสียต่อผู้อ่ืน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  ผลกําไรของการดําเนินการธุรกิจไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรูปของเงินทองหรือ 
ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว  แต่สามารถเป็นรูปของความสุข  ความรัก  ความสามัคคีกันในองค์กร
และในสังคม  และต้องมุ่งมั่นพัฒนามนุษย์หรือบุคลากรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
คุณธรรม เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนา คือ หลักเบญจศีล, หลักสุจริต 3, หลัก
ทิศ 6, หลักอปริหานิยธรรม 7, หลักเบญจธรรม  และ หลักโภควิภาค  เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
หรือกฏกติกาที่สามารถนําไปใช้คู่กับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กร
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและสร้างสันติสุข  เพราะว่าหลักพุทธธรรมาภิบาลดังกล่าวมี
แนวทางที่เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม เพ่ือเก้ือหนุนคุณธรรม เพ่ือความโปร่งใส  เพ่ือการมีส่วน
ร่วม  เพ่ือความรับผิดชอบ และเพ่ือความคุ้มค่า  
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ  

 วารสารฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 1 ประจําปี 2560 จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นให้
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารประกอบด้วย บทความทางวิชาการจํานวน 8 
เรื่อง และบทความวิจารณ์หนังสือ จํานวน 1 เรื่อง รวมเป็น 9 บทความ กองบรรณาธิการขอ
นําเสนอบทความท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย วรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และ  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31  2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สิทธิมนุษยชนกับสังคมปัจจุบัน โดย ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และ ภัคสิริ แอนิหน 
นําเสนอว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจน  คนร่ํารวย ข้าราชการ พนักงานเอกชน  หรือ
ชาวนาทุกคนมีสิทธ์ิในชีวิต ร่างกาย และจิตใจของตนเอง สามารถกําหนดหรือเลือกทางเดินของ
ชีวิตได้แบบอิสระ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง ทุกคนย่อมมีศักด์ิศรีในความเป็น
มนุษย์  ถือว่ามนุษย์ทุกคนต้องให้ความเคารพภายใต้อารยะธรรมโลก แต่มนุษย์ในสังคมไทยทั่วไป
ยังไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทําให้มองไม่เห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
 พระเจดีย์ : การบูชาในพระพุทธศาสนา โดย พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน) นําเสนอว่า 
การบูชาสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น การถวายสิ่งของเครื่องสักการะมีดอกไม้  การกราบไหว้ 
เป็นต้น ประเภทของพระเจดีย์ จําแนกได้ 4 ประเภท คือ (1) บริโภคเจดีย์ พระเจดีย์ที่บรรจุ
บริขารมีผ้ากรองนํ้า ประคดเอว บาตร จีวรเป็นต้นของพระพุทธเจ้า (2) ธาตุเจดีย์ พระเจดีย์ที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า (3) อุทเทสิกเจีย์ พระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป 
และพระปฏิมาที่สร้างเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า (4) ธรรมเจดีย์ พระเจดีย์ที่บรรจุใบลาน 
หนังสือเป็นต้นที่เขียนบันทึกธรรมมี ปฏิจจสสุมปบาท เป็นต้น ผู้ทําการบูชาพระเจดีย์ย่อมได้รับ
อานิสงส์ คือทรัพย์สมบัติ ทั้งโลกิยสมบัติโลกุตตรสมบัติ การสร้างพระเจดีย์และการบูชาพระเจดีย์
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ย่อมจะอํานวยผลานิสงส์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามสมควรแก่การปฏิบัติ ถือเป็นการทําหน้าที่ธํารงสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบไป 
 สําหรับบทความวิจารณ์หนังสือ กองบรรณาธิการขอนําเสนอผลงานของนิสิตที่ได้
สร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง พฤติกรรมองค์การ : Organizational Behaviors โดย ปัทมพร  
ทองอุ่น นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
 กองบรรณาธิการวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนําการปรับแก้บทความทางให้มีคุณภาพทางวิชาการย่ิงขึ้น
สําหรับท่านที่จะส่งบทความลงตีพิมพ์ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับผู้เขียน กรุณาปรับ
เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดในคําแนะนําสําหรับผู้เขียน) เพ่ือพัฒนาวารสารเข้า
สู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติต่อไป  

สุดท้ายน้ีกองบรรณาธิการหวังอย่างย่ิงว่าเน้ือหาในวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารน้ีให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีย่ิง 
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