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บทที่ ๔ 

การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา 
เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ 

ตอนที่  
๕.๑  แนวทางในการพฒันาบคุลกิภาพตามแนวพทุธศาสนา   
๕.๒  บคุลกิภาพที่พงึประสงค์ส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
๕.๓  การสร้างเสริมและปรับปรุงบคุลกิภาพทางจิตใจส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม    

แนวคดิ  
๑. การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนามีความหลากหลายเพื่อบุคคลหลายหมู่หลายระดบั  และ

ล้วนแต่ได้รับการยกย่องให้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ในการพัมนาจิต 
บคุลิกภาพ  และพฤติกรรมหลายมิต  ทัง้ในระดบักว้างและลกึ ผ่านแนวคิด สติปัฏฐาน ๔  สมาธิ  และขนัธ์ ๕ , 
จริยและมงคลสตูร    
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถพฒันาบคุลกิภาพตามแนวพทุธศาสนาได้   
๒. นกัศกึษาสามารถตระหนกัรู้ถงึคณุคา่และความส าคญัของการพฒันาบคุลกิภาพตามแนวพทุธ

ศาสนาได้  
๓. นกัศกึษาสามารถทราบและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการพฒันาบคุลกิภาพด้านพทุธศาสนาได้   

กิจกรรมระหว่างการเรียน  
๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

สื่อการสอน  
๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๔  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
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๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   
  สาระส าคัญ 

การพัฒนาบุคลิกภาพแนวพระพุทธศาสนา 
 นกัวิชาการตะวนัตกหลายท่านได้ยกยอ่งพระพทุธเจ้าวา่เป็นบคุคลที่เข้าใจธรรมชาติมนษุย์อยา่งลกึซึง้  
และแนวคิดในการพฒันาบคุลิกภาพในศาสนาพทุธมีความหลากหลายเพื่อบคุคลหลายหมู่หลายระดบั  ดงันัน้  
ถ้านกัศึกษามหาวิทยาลยัสยามคนใดได้อ่านหนังสือทฤษฎีบุคลิกภาพตะวันตก  ตัง้แต่ประมาณ ๓๐ กว่าปี
มาแล้วจนถึงปัจจบุนัจะพบวา่  หลายเลม่ได้ยกย่องความรู้ในศาสนาพทุธจนถึงบทท่ีวา่ด้วยบคุลกิภาพแนวพทุธ
หลายเลม่ (อาทิ Hall & Lindzey, ๑๙๗๘, ๑๙๘๑, Engler ๑๙๙๕ , ๑๙๙๙, ๒๐๐๖) ดงันัน้  เพื่อเป็นการ “น า” 
ให้นักศึกษามหาวิทยาลยัสยามทุกคนได้อ่านและสนใจพระพุทธศาสนาในประเด็นดังกล่าว  และเพื่อให้น า
บทเรียนตอนนีท้ี่มีความสมบรูณ์ในเนือ้หาจึงเสนอ ๓ ประเด็นดงันี ้ 

๑. สติปัฏฐาน ๔  
๒. สมาธิ  
๓. ขนัธ์ ๕ , จริยและมงคลสตูร    

ความหมายของสติปัฏฐาน ๔  
 สติหมายถึงการระลกึรู้  ปัฏฐานหมายถึงการเข้าไปตัง้ไว้  ดงันัน้  สติปัฏฐาน คือการระลกึรู้ที่เข้าไปตัง้ไว้
มัน่  ปราชญ์ทางศาสนาพุทธอธิบายเพิ่มเติมว่าคือที่ตัง้ของสติ  สภาวะที่พึงตึง้ไว้ด้วยสติ  และสติที่ตั ง้ไว้มั่น  
ได้แก่  การมีสติก ากบัอยู ่ วา่โดยหลกัการคือ  การใช้สติหรือ/วิธีปฏิบตัิเพื่อฝึกสติให้บงัเกิดผลที่ดีที่สดุ  
 ที่ตัง้ของสติเพื่อก าหนดรู้  พิจารณาก ากบัสภาวะทัง้หลายให้รู้ตามความเป็นจริงมี ๔ อยา่งได้แก่  
 ๑. กายุนุปัสสนา  คือการพิจารณากายหรือตามดูรู้ทันกาย  มีวิธีการปฏิบตัิปลีกย่อยอีก ๖ อย่างคือ  
อานปานสติ  อิริยาบถ  สมัปชญัญะ  ปฏิกลูมนสกิาร  ธาตมุนสกิาร  และนวสวิถิกา  
 ๒. เวทนานปัุสสนา  คือการตัง้สติก าหนดพิจารณาเวทนา  เมื่อเกิดความรู้สกึสขุก็ดี  ทกุข์ก็ดี  เฉย ๆ ก็ดี  
ก็รู้ชดัตามที่เป็นจริงในขณะนัน้ ๆ วา่เป็นสกัแตค่วามรู้สกึ  
 ๓. จิตตานุปัสสนา คือ การตัง้สติก าหนดพิจารณาจิตตามดูรู้ทันจิตของตน  ตามความเป็นจริงใน
ขณะนัน้ ๆ วา่เป็นอย่างไร  เช่น มีราคะ  ไม่มีราคะ  มีโทสะ  ไมม่ีโทสะ  มีโมหะ  ไมม่ีโมหะ  ฟุง้ซา่น  เป็นสมาธิ  ก็
รู้ชดัตามที่เปน้จริงในขณะนัน้  
 ๔. ธัมมนาปัสสนา คือ  การตัง้สติก าหนดพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้ชัดได้แก่  นิวรณ์  ขนัธ์  อายตนะ  
โพชณฌงค์  อริยสจั   
 หลกัสติปัฏฐาน ๔ บอกให้ทราบว่าในการด าเนินชีวิต  มีจุดที่ควรใช้สติคอยก ากบัดแูลทัง้หมด ๔ แห่ง
คือ   

๑. ร่ายกายและพฤติกรรมเก่ียวกบักาย  
๒. เวทนา คือ ความรู้สกึสขุทกุข์ตา่ง ๆ  
๓. ภาวะจิตที่เป็นไปตา่ง ๆ  
๔. ความคิดนกึไตร่ตรอง  

 
ท าไมจึงต้องเจริญสติปัฏฐาน ๔  
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 พทุธทาส (๒๕๔๓) ได้อธิบายเหตผุลของการท่ีมนษุย์ควรเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไว้มากมายซึง่สรุปโดยย่อ
ดงันี ้ 

๑. สติเป็นสิง่ที่ติดตวัมนษุย์มาแตก่ าเนิด  
๒. การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการฝึกสติ  
๓. เมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ก็เป็นการเจริญธรรมในหมวดอื่น ๆ  
๔. การเป็นมนษุย์ที่ก้าวหน้าต้องมีสติสมัปชญัญะให้เพียงพอ  
๕. เนื่องจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม  ต้องปฏิบตัิต่อผู้อื่นตามบทบาทต่าง ๆ หากเรามีความสมัพนัธ์ต่อ

บคุคลอื่น ๆ ไมว่า่ในฐานะใดก็ตามอยา่งขาดสติ  ก็จะท าให้เกิดปัญหาตอ่ตวัเราและผู้อื่น ได้มาก  
๖. การปฏิบตัิตวัตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้ประโยชน์ได้กว้างขวางกวา่  
๗. สติปัฏฐาน ๔ สามารถน าหลกัปฏิบตัิมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ก่อเกิดผลดีตอ่ชีวิตในทกุด้าน   

ความหมายของสมาธิ 
  สมาธิหมายถึง  ความตัง้มัน่ของจิต  หรือสภาพจิตที่แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด  สมาธิเป็นสภาพจิตที่มี
ความส าคญัมากในการปฏิบตัิธรรมแบบต่าง ๆ เป็นปัจจัยเกือ้หนุนความก้าวหน้าของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นบนัไดเบือ้งต้นของการพฒันาปัญญาระดบัต ่าไปจนถึงสงูสดุ   
 สมาธิและการฝึกมีปรากฏในศาสนาตะวนัออกหลานศาสนา  มีการเรียนการสอนมาแต่ก่อนพทุธกาล  
ศาสนาพทุธทกุแนวให้ความส าคญัแก่การฝึกสมาธิ  สมาธิท าให้จิตตัง้มัน่อยู่ในอารมณ์หนึ่งอย่างสม ่าเสมอ  ท า
ให้องค์ธรรมทัง้หลายที่เกิดร่วมกนักบัสมาธิไม่พร่า  ไม่ฟุ้งกระจาย  เหมือนน า้ประสานแป้งเข้าเป็นก้อนเดียวกนั  
ท าให้จิตสบืตอ่อยา่งแนว่แน ่  
ลักษณะของจติที่เป็นสมาธิ  
 จิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่มีคณุภาพและมีสมรรถภาพดีที่สดุ  ลกัษณะจิตที่เป็นสมาธิดงันี ้ 

๑. แข็งแรง  มีพลงัมาก   
๒. ราบเรียบ  สงบน่ิง  
๓. ใสกระจ่าง   
๔. นุม่นวล  ควรแก่งาน  
๕. จิตที่เป็นสมาธิที่ถกูต้อง  ไม่ใช่อาการของจิตหมดความรู้สกึ  ปลอ่ยตวัตนเข้าหายรวมไปกบัอะไร  

แต่เป็นสภาวะที่ใจสวา่ง  โลง่โปร่ง  ไมม่ีสิ่งบีบคัน้  เป็นอิสระเป็นตวัจองตนเอง  เบิกบาน  พร้อมที่
จะใช้ปัญญา  

ประโยชน์ของสมาธิ  
๑. ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออดุมคติทางศาสนาคือ การปฏิปทาส าคญัอย่างหนึ่งของการปฏิบตัิ

เพื่อบรรลจุุดหมายสงูสดุ  แยกอธิบายคือ  การเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้ง
สภาวธรรมตามความเป็นจริง  และการบรรลภุาวะที่จิตหลดุพ้นจากกิเลสชัว่คราว   

๒. ประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหรือสามญัวิสยั  
๓. ประโยชน์ในด้านสขุภาพจิตและการพฒันาบคุลกิภาพที่ดี   
๔. ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  ได้แก่  ใช้ช่วยท าให้จิใจผ่อนคลาย   เป็นเคร่ืองเสริมประสิทธิภาพใน

การท างาน  เลา่เรียน  ช่วยเสริมสขุภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้   



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๔ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

ระดับของสมาธิ  
ในคมัภีร์พทุธศาสนาได้แบง่ระดบัสมาธิของบคุคลออกเป็น ๓ ระดบั คือ  
๑. ขณิกสมาธิ  
๒. อปุจารสมาธิ  
๓. อปัปนาสมาธิ  

ความหมาย ขันธ์ ๕ จริต ๖ และมงคลสูตร  
  ขนัธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ  เป็นการรวมกนัเป็นชีวติโดยอาศยักฎแหง่กรรม  
หรือเป็นไปตามกฎแห่งวัฏฏะ ซึ่งประกอบด้วยหลกั ๓ ประการ คือ  กิเลส กรรม และวิบาก  หมายความว่า  
มนุษย์เราเกิดมาเพราะยังมีกิเลส  เมื่อเกิดกิเลส  ก็ท ากรรมทัง้ดีและชั่ว  เมื่อท ากรรมย่อมมีผลแห่งกรรม  ซึ่ง
เรียกวา่วิบาก  หากตดักิเลสไมไ่ด้ก็จะวนเวียนไปตามกฎแหง่วฏัฏะดงักลา่วมา   
 การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า  หากเราต้องการความสุขในชีวิตนี ้ การที่จะพัฒนา
บคุลกิภาพจ าเป็นต้องรู้พืน้ฐานทางจิตใจ  ซึง่เรียกวา่จริต ๖ ได้แก่  ราคจริต  โทสจริต  โมหจริต  สทัธาจริต  พทุธิ
จริต  และวิตกจริต  หรืออาจเรียกได้วา่ เป็นลกัษณะประจ าของแตล่ะบคุคล  
 อนึ่ง สิ่งที่ควรระวงัอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ต้องการพฒันาบุคลิกภาพได้แก้  นิวรณ์ ๕ ถือว่าเป็นสิ่งกัน้จิต
ไมใ่ห้ก้าวหน้าในคณุธรรม  ปิดกัน้จิตไมใ่ห้บรรลคุณุ  ความดี  ท าให้จิตเศร้าหมองและท าให้ปัญญาให้ออ่นก าลงั 
ได้แก่ กามฉนัทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อทุธจัจกกุกจุจะ  และวิจิกิจจา    
 การที่จะพฒันาบคุลิกภาพให้ได้ผลอย่างแท้จริง  ต้องใช้วิธีวิปัสสนากรรมฐาน  อาจฝึกได้โดยใช้สมาธิ
หรือฝึกโดยล าพงั  กระทัง่รู้แจ้ง  เห็นจริงถึงตวัปัญหา  หรือตวัต้นเหตทุี่ท าให้เกิดปัญหา  และพยายามขจดัเหตนุัน้
หรืออาจจะกลา่วโดยยอ่ได้แก่  การปฏิบตัิแนวทางแหง่มชัฌิมาปฏิปทา  ได้แก่ มรรค  มีองค์ ๘   
 แนวทางการพฒันาบคุลกิภาพ  ตัง้แตต้่นเร่ิมแรกกระทัง่ถึงจุดสดุยอด  ปรากฏชดัเจนเป็นกระบวนการ
ที่จดัไว้อยา่งครบถ้วน  มีถึง ๓๘ ระดบัขัน้  ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ “มงคล ๓๘ประการ”  
 ค าวา่ “มงคล” มี ๓ ความหมายคือ  

๑. เหตใุห้บรรลถุึงความเจริญแหง่สมบตัิทัง้ปวง   
๒. เหตทุี่สตัว์ทัง้หลายก้าวหน้า  
๓. สิง่ที่ท าให้บรรลคุวามส าเร็จและความงอกงาม  
การที่จะบรรลถุึงจุดสงูสดุในการพัฒนาบุคลิกภาพต้องค านึงถึงเหตุปัจจัย ๒ ประการคือ เหตุปัจจัย

ภายใน  และเหตปัุจจยัภายนอก ซึง่ได้แก่  โยนิโสมนสิการ  คิดโดยอบุายอนัแยบคาร  และกลัยาณมิตร  หรือปร
โมโฆษ  หมายถึง มิตรที่ดีตลอดจนสิง่แวดล้อมที่ดี   
องค์ประกอบแหง่มงคล ๓๘ ประการ ได้แก่     

๑. ไมค่บคนพาล  
๒. คบบณัฑิต  
๓. บชูาคนที่ควรบชูา  
๔. อยูใ่นประเทศอนัเหมาะสม  
๕. มีบญุที่ท าไว้แตก่าลก่อน  
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๖. ตัง้ตนไว้ชอบ  
๗. สดบัตรับฟังมาก  
๘. มีศิลปะ  
๙. มีวินยัดี  
๑๐. วาจาสภุาษิต  
๑๑. บ ารุงมารดาบิดา  
๑๒. เมื่อมีลกูต้องสงเคราะห์ลกู  
๑๓. สงเคราะห์ภรรยา  
๑๔. การท างานไมใ่ห้คัง่ค้าง  
๑๕. การท าทาน  
๑๖. การประพฤติธรรม  
๑๗. การสงเคราะห์ญาติ  
๑๘. การท างานท่ีปราศจากโทษ  
๑๙. การงดเว้นจากบาป  
๒๐. การส ารวมจากการดื่มน า้เมา  
๒๑. ความไมป่ระมาทในธรรม  
๒๒. มีคารวะ  
๒๓. การถ่อมตวั 
๒๔. ความสนัโดษ  
๒๕. ความกตญัญ ู 
๒๖. การฟังธรรมตามกาลอนัควร  
๒๗. มีขนัติ  
๒๘. ความเป็นผู้วา่ง่าย  
๒๙. การเห็นสมณะ  
๓๐. การสนทนาธรรม 
๓๑. การบ าเพ็ญตบะ   
๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์  
๓๓. การเห็นอริยสจั  
๓๔. การท านิพพานให้แจ้ง  
๓๕. จิตใจไมห่วัน่ไหว  
๓๖. จิตไมโ่ศก  
๓๗. ไมม่ีธุลทีี่เป็นมลทิน  
๓๘. มีจิตเกษม  
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แบบอยา่งแหง่ผู้พฒันาบคุลกิภาพจนถึงขึน้สงูสดุจะเห็นได้จากบทพรรณาสงัฆคณุ  เร่ิมตัง้แต ่ สปุฏิปัน
โน  จนกระทัง่ถึงอะนตุตะรัง  ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ  เรียกวา่เป็นอริยชนอยา่งแท้จริง  
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ค าถามประจ าบทเรียน (กรุณาเขียนโดยลายมือเท่านัน้)  
  ๑. จงอธิบายความหมายของการพฒันาบคุลกิภาพตามแนวพทุธศาสนาตามความเข้าใจของนกัศกึษา
มาพอสงัเขป  
  ๒. จงอธิบายความหมายของ “สติปัฏฐาน” และขัน้ตอนการปฏิบตัิ  รวมทัง้ความส าคญัของ “สติปัฏ
ฐาน” ตอ่การพฒันาบคุลกิภาพ  
  ๓. จงอธิบายความหมายของ “สมาธิ” และประโยชน์ พร้อมความสมัพนัธ์ระหวา่ง “สมาธิ” และการ
พฒันาบคุลกิภาพมาพอสงัเขป  
  ๔. จงอธิบายความหมายของ “ขนัธ์ ๕ จริต ๖” และความสมัพนัธ์ต่อการพฒันาบุคลิกภาพมาพอสงัเขป  
  ๕. จงอธิบายความหมายของมงคล ๓๘ ต่อการพฒันาบุคกลิกภาพ  และยกตวัอยา่งพฤติกรรมใดท่ีสามารถ
น ามาเป็นตวัอยา่งในการด าเนินชีวติและการพฒันาบุคลิกภาพสู่การเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัสยามท่ีพึงประสงค ์ 


