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บทคัดย่อ
วิถพีทุธเปน็หลกัธรรมคำ�สอนท�งพระพทุธศ�สน�	เปน็องค์คว�มรู้ทีมุ่ง่เนน้ก�รดำ�เนนิชวีติ

อย�่งถกูตอ้งและเหม�ะสม	โดยนำ�ม�ประยกุตใ์ชใ้นก�รบริห�รจัดก�ร	ซ่ึงทรพัย�กรท่ีสำ�คญัท�งก�ร

บริห�รจัดก�รมี	4	ประก�ร	ได้แก่	มนุษย์	เงิน	วัสดุอุปกรณ์	และก�รบริห�รจัดก�ร	มนุษย์นับเป็น

ทรัพย�กรที่สำ�คัญและมีคุณค่�อย่�งยิ่งในก�รบริห�รจัดก�ร	 เพร�ะมนุษย์มีสิตปัญญ�	มีคว�ม

ส�ม�รถ	มีก�รพัฒน�	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	และส�ม�รถคิดค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ	โดยก�รนำ�

ทรัพย�กรอื่น	ๆ	ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นให้เกิดประสิทธิภ�พ	และประสิทธิผลได้อย�่งคุ้มค่�
คำาสำาคัญ:	ก�รจัดก�ร	ทรัพย�กรมนุษย	์วิถีพุทธ

Abstracts
Buddhist path is the doctrine of the Buddha. It is a knowledge that focuses 

on proper and proper life. Applied to the management. There are four main

management resources: human resources, money, materials and management.

Human beings are an important and valuable asset in management. Because human

beings have wisdom, ability, creativity, creativity. And can innovate. By bringing other

resources. Used to work effectively And cost-effective.
Keywords : Human Resource, Management, Buddhist Approach
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บทนำา
	 ทรัพย�กรพื้นฐ�นท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�ร	โดยทั่วไปมีอยู่	4	ประก�ร	ซึ่งรู้จักกันใน

น�มของ	4	M’s	คอื	คน	(Man)	ได้แก่	บุคคลหรอืกลุม่บคุคลในองคก์�รทีร่ว่มกนัทำ�ง�น	เงนิ	(Money)	

ได้แก่	งบประม�ณท่ีใช้ในก�รบริห�รทุก	ๆ	ส่วนขององค์ก�ร	วัสดุสิ่งของ	(Materials)	ได้แก่	วัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่�ง	ๆ	ก�รจัดก�ร	(Management)	ได้แก	่ก�รบริห�รง�นองค์ก�รของ

ผู้บริห�ร	โดยทรัพย�กรที่มีคว�มสำ�คัญม�กท่ีสุดคือ	ทรัพย�กรมนุษย์	หรือบุคคล	เพร�ะถ้�ห�ก

องคก์�รมเีงนิม�ก	มวีตัถดุบิด	ีมกี�รผลติทีท่นัสมยั	แตห่�กข�ดบคุคลทีม่คีว�มรู	้คว�มส�ม�รถ	และ

ทักษะที่ดีในก�รปฏิบัติง�น	ก็อ�จทำ�ให้ทรัพย�กรที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภ�พ	

	 ก�รจัดก�รวิถีพุทธนั้นเป็นก�รนำ�หลักธรรมท�งพระพุทธศ�สน�ม�ใช้	หรือประยุกต์ใช้ใน

ก�รบรหิ�รและก�รพฒัน�	เพือ่ก�รสนบัสนนุใหบ้คุล�กรเกดิก�รพฒัน�ตนต�มหลกัพทุธธรรมอย�่ง

บรูณ�ก�ร	วถิพีทุธและวฒันธรรมของช�วไทย	ได้รบัก�รกล่อมเกล�จ�กคำ�สอนของพระพทุธศ�สน�

ตัง้แตย่คุแรกของประวติัศ�สตรช์�ตไิทย	จนกล�่วได้ว่�วถิพีทุธคอืวถิวีฒันธรรมของช�วไทยสว่นใหญ่

จนมีคว�มเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้ก�รยอมรับ	(จันทร�นี	สงวนน�ม,	2545	:	28)	

ดังก�รบริห�รของพระพุทธเจ้�ที่พระองค์ทรงยึดธรรมเป็นหลัก	(กระทรวงศึกษ�ธิก�ร,	2546	:	76)	

คอื	หลกัก�รสร�้งประโยชนสุ์ขเพ่ือสว่นรวมเปน็สำ�คญั	ดงัท่ีพระองคต์รสัถงึหลกัก�รบริห�รทรพัย�กร

มนษุยข์องพระองคไ์วว้�่	“พระตถ�คตอรหนัตส์มัม�สัมพุทธเจ้�เปน็ผู้ทรงธรรม	เปน็ธรรมร�ช�	ทรง

อ�ศยัธรรมสกัก�ระธรรม	เค�รพธรรม	ยำ�เกรงธรรม	มธีรรมเปน็ธง	มธีรรมเปน็ตร�	เปน็ธรรม�ธปิไตย	

ทรงจัดก�รรักษ�ป้องกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม”	(องฺ	ติก.	(ไทย)	20/475/186)

	 ก�รจดัก�รทรพัย�กรมนษุยจ์งึเป็นกระบวนก�รจดัก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุล�กรขององคก์�ร	

ในก�รสรรห�	คัดเลือกบุคล�กรเข้�ทำ�ง�น	ก�รจัดว�งตำ�แหน่งให้เหม�ะสม	ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน	

ก�รธำ�รงรักษ�	และก�รพ้นสภ�พก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นธรรม	(นิรมล	กติกุล,	2554	:	56)	ล้วนเป็น

เรือ่งทีต่อ้งเข�้ใจขัน้ตอนอย�่งเปน็ระบบ	เพือ่พฒัน�ใหบ้คุล�กรมศีกัยภ�พทีเ่หม�ะสมในก�รปฏบิติั

ง�น	ซึง่มนษุยถ์อืเปน็ทรพัย�กรทีส่ำ�คญัในก�รขบัเคล่ือนกระบวนก�รทำ�ง�นใหป้ระสบคว�มสำ�เร็จ

ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว	้พร้อมทั้งบรรลุต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด	

พุทธวิธีในการจัดการองค์การ
		 ในก�รรบัสม�ชกิใหมเ่ข�้ม�บวชเปน็พระภกิษใุนพระพทุธศ�สน�จะมกี�รกำ�หนดใหส้ม�ชกิ

ทกุคนเริม่ตน้จ�กศนูย	์นัน่คอืไมม่กี�รอนุญ�ตใหน้ำ�ช�ติชัน้วรรณะหรือตำ�แหนง่หน�้ทีใ่นเพศฆร�ว�ส

เข้�ม�ในองค์ก�รคณะสงฆ์	ดังพุทธพจน์ที่ว่�	(พระมห�วุฒิชัย	วชิรเมธี,	2554	:	14)	“เปรียบเหมือน	

แม่นำ้�ใหญ่บ�งส�ย	คือ	แม่นำ้�คงค�	ยมุน�	อจิรวดี	สรภู	มหี	ไหลถึงมห�สมุทรแล้วย่อมละน�มและ
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โคตรอันเดมิเสยี	ถึงซึง่อนันบัว�่มห�สมทุรเหมอืนกนั	วรรณะ	4	เหล่�นี	้คอื	กษตัรยิ	์พร�หมณ	์แพศย	์

ศูทร	ก็เช่นเดียวกัน	คือ	ออกจ�กเรือน	บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถ�คตประก�ศแล้วย่อละ

ชื่อและตระกูลเดิมเสีย	ถึงซึ่งดันนับว่�สมณะเชื้อส�ยศ�กยบุตรเหมือนกัน”	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	 

ปยุตโต),	2550	:	23)	พุทธพจนน์ีแ้สดงให้เห็นว�่	ทกุคนทีเ่ข�้ม�บวชในพระพทุธศ�สน�เปน็พระภิกษุ 

เสมอเหมือนกนัหมด	ก�รอยูร่ว่มกนัของคนทีเ่ท�่เทยีมกันนีอ้�จกอ่ให้เกดิปญัห�ในก�รบงัคับบญัช�

ภ�ยในองค์ก�ร	เพร�ะเหตุที่ว่�เมื่อสม�ชิกถือตัวว่�เท่�เทียมกับคนอื่นก็จะไม่มีใครเช่ือฟังใครหรือ

ยอมลงให้ใคร	(พระพรหมคุณ�ภรณ	์(ป.อ.	ปยุตโต),	2553	:	9)	ดังที่พระพุทธเจ�้ตรัสไว้ว่�	“ก�รอยู่

ร่วมกันของคนท่ีเสมอกัน	นำ�ทุกข์ม�ให้”	ถ้�เป็นเช่นนั้นก�รบังคับบัญช�ภ�ยในองค์ก�รก็มีไม่ได้	

พระพทุธเจ�้จึงทรงกำ�หนดใหพ้ระภกิษตุอ้งเค�รพกันต�มลำ�ดับพรรษ�	ผูบ้วชทหีลงัต้องแสดงคว�ม

เค�รพต่อผู้บวชก่อน	(พระพรหมคุณ�ภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2551	:	31)

		 เมื่อส�วกมีจำ�นวนม�กขึ้น	พระพุทธเจ้�ทรงจัดองค์ก�รในพระพุทธศ�สน�ออกเป็นพุทธ

บริษัท	4	คือ	ภิกษุ	ภิกษุณ	ีอุบ�สก	อุบ�สิก�	ในส่วนของภิกษุบริษัท	และภิกษุณีบริษัท	พระพุทธเจ้�

ทรงมอบคว�มเปน็ใหญใ่หแ้กพ่ระสงฆ	์ดงัจะเหน็ได้จ�กก�รท่ีทรงกระจ�ยอำ�น�จใหค้ณะสงฆ์ดำ�เนนิ

ก�รให้ก�รอุปสมบท	เมื่อมีกิจจ�ธิกรณ์หรือกิจก�รที่จะต้องทำ�ร่วมกันคณะสงฆ์ส�ม�รถบริห�ร

จดัก�รเองหรอืเมือ่มกีรณีคว�มขัดแยง้เกดิข้ึนในคณะสงฆ์พระพทุธเจ�้กท็รงมอบอำ�น�จใหค้ณะสงฆ์

เป็นผู้จัดก�รแก้ปัญห�	(พุทธท�สภิกขุ,	2554	:	10)

		 พระพุทธเจ้�ทรงดำ�รงตำ�แหน่งเป็นพระธรรมร�ช�	คือ	ผู้บริห�รสูงสุดในองค์กรพระพุทธ

ศ�สน�	ดังพุทธพจน์ที่ว�่	เร�เป็นพระร�ช�	นั่นคือเป็นธรรมร�ช�ผู้ยอดเยี่ยม	พระพุทธเจ้�ทรงแต่งตั้ง

พระส�รีบุตร	ให้เป็นพระธรรมเสน�บดีมีฐ�นะเป็นรองประธ�นบริห�รอยู่ในลำ�ดับถัดม�จ�ก

พระพุทธเจ้�	และเป็นอัครส�วกฝ่�ยขว�	 รับผิดชอบง�นด้�นวิช�ก�ร	พระโมคคัลล�นะ	เป็น 

พระอัครส�วกฝ่�ยซ้�ย	รบัผดิชอบง�นด�้นบริห�ร	พระอ�นนท	์เป็นเลข�นุก�รสว่นพระองค	์และทรง

แต่งตั้งส�วก	ทั้งฝ่�ยบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ	คือ	ผู้ชำ�น�ญก�รที่รับภ�ระง�นด้�นต่�ง	ๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	มีวัตถุประสงค์สำ�คัญที่จะช่วยขย�ยบทบ�ทหน้�ที่ง�นด้�น

ทรัพย�กรมนุษยใ์ห้มขีอบข�่ยของก�รปฏบิตัทิีก่ว�้งขึน้	เพือ่ครอบคลมุดแูลก�รปฏิบตัภิ�รกจิต�่ง	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้องกับบุคล�กรและองค์ก�ร	และส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รในระดับต่�ง	ๆ	ได้ดังนี้	 

(วิล�วรรณ	รพีพิศ�ล,	2554	:	3)

	 -	สนองคว�มต้องก�รระดับสังคม	(Society’s	Requirment)	โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่

สังคมจะได้รับ	ให้บุคล�กรทุกคนมีคว�มเป็นอยู่อย่�งเหม�ะสม	มีง�นทำ�มีร�ยได้เพียงพอต่อก�ร
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ดำ�รงชีพ	ตลอดจนพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มเป็นผู้นำ�ที่ปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และเป็น

ที่ต้องก�รของสังคม

	 -	สนองคว�มค�ดหวังระดับก�รบริห�รขององค์ก�ร	(Management’s	)	ในก�รบริห�ร

ทรพัย�กรมนษุย	์องคก์�รมคีว�มค�ดหวงัท่ีจะไดบ้คุล�กรทีม่ศีกัยภ�พในก�รปฏบิตังิ�นอย�่งแท้จรงิ	

ซึ่งจะส่งผลทำ�ให้องค์ก�รเจริญเติบโตก�้วหน้�อย่�งต่อเนื่อง	ดังนั้นง�นด้�นก�รบริห�รทรัพย�กร

มนุษย์	จึงต้องตระหนักภ�ระหน้�ท่ีท่ีสำ�คัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รจัดคนเข้�ทำ�ง�น	โดยดูแล

ตัง่แตก่่อนเข�้ปฏบัิตงิ�น	ระหว�่งปฏบัิติง�น	และหลงัปฏบัิตงิ�น	เพ่ือสร�้งคว�มมัน่ใจ	คว�มศรทัธ�	

ให้แก่บุคล�กรทุกคนที่จะเข�้ม�ร่วมง�น	และสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้องค์ก�รต่อไป

	 -	สนองคว�มต้องก�รระดับผู้ปฏิบัติง�น	(Employee’s	Need)	องค์ก�รจะต้องตระหนัก

เสมอว่�	บุคล�กรหรือผู้ปฏิบัติง�นทุกคนต่�งมุ่งหวังที่จะมีวิธีก�รดำ�รงชีวิตที่ดีในสังคม	ครอบครัวมี

คว�มสุข	สังคมยอมรับยกย่อง	และมีขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น	ดังนั้น	ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กร

มนุษย์จึงไม่ควรละเลยต่อคว�มต้องก�รพื้นฐ�นท่ีบุคล�กรทุกคนควรจะได้รับ	เพร�ะ	สิ่งเหล่�นี้จะ

ย้อนกลับม�สร้�งคว�มเจริญเติบโตให้แก่องค์ก�รในท้�ยที่สุด

ความสำาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 ในก�รบรหิ�รจดัก�รองค์ก�ร	มนษุยน์บัเปน็ทรัพย�กรสำ�คญัทีจ่ำ�เปน็ในหล�กหล�ยหน�้ที	่

เพร�ะทรพัย�กรมนษุยจ์ะเปน็ผูส้ร้�งสรรคง์�นบริก�รและเปน็ผู้ใหบ้ริก�รด้�นสุขภ�พ	ท่ีเนน้คณุภ�พ	

ม�ตรฐ�น	คว�มปลอดภัย	และคุณธรรมจริยธรรม	ซึ่งก�รที่จะได้ม�ซึ่งทรัพย�กรมนุษย์ที่มีคุณภ�พ	

ก�รพฒัน�และก�รรกัษ�ทรพัย�กรมนษุยใ์หท้ำ�ง�นอย�่งมปีระสิทธิภ�พและประสิทธิผล	ตลอดจน

ก�รออกจ�กองค์ก�รไปด้วยดีนั้น	ล้วนต้องอ�ศัยก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ที่ด	ีดังนั้น	ก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรมนุษย์มีคว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รองค์ก�ร	ดังต่อไปนี้คือ	(ดนัย	เทียนพุฒ,	2554	:	7-8)

	 1.	ทำ�ให้มีบุคล�กรทำ�ง�นที่เพียงพอและต่อเนื่อง	ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ที่ดีจะต้องมี

ก�รว�งแผนทรัพย�กรมนุษย์	โดยมีกระบวนก�รค�ดก�รณ์คว�มต้องก�รใช้ทรัพย�กรมนุษย์ของ

องค์ก�รไว้ล่วงหน้�	ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศท�งและแผนง�นขององค์ก�ร	ตลอดจนกิจกรรมของ

องค์ก�รที่ค�ดว่�จะมีในอน�คต	นอกจ�กนี้	ยังต้องคำ�นึงถึงตล�ดแรงง�นว่�ต้องก�รบุคคลที่มี

คุณสมบัติอย่�งไร	ระดับใด	ประเภทใด	จำ�นวนเท่�ใด	และเมื่อใด	ทำ�ให้ส�ม�รถว�งแผนก�รรับคน

เข้�ทำ�ง�น	ก�รฝึกอบรมและพัฒน�	และก�รห�ทรัพย�กรอื่นม�ทดแทนเมื่อจำ�เป็น	ซึ่งจะส่งผลให้

องค์ก�รมีทรัพย�กรมนุษย์ที่เพียงพอต�มคว�มจำ�เป็นและอย่�งต่อเนื่อง	สอดคล้องกับก�รขย�ย

หรือหดตัวของธุรกิจขององค์ก�ร	ส่งผลให้องค์ก�รส�ม�รถดำ�เนินง�นไปได้ต�มทิศท�งและบรรลุ

เป้�หม�ยที่ต้องก�ร
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	 2.	ทำ�ให้ได้คนดีและมีคว�มส�ม�รถเข้�ม�ทำ�ง�นในองค์ก�ร	ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์

ที่ดีจะนำ�ม�สู่กระบวนก�รสรรห�	คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดี	มีคว�มส�ม�รถ	มี

ทักษะและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รขององค์ก�ร

	 3.	ทำ�ใหม้กี�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย	์ก�รฝกึอบรมและพฒัน�ทรพัย�กรมนษุยน์บัเปน็อกี

บทบ�ทหนึ่งของก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำ�ง�นในองค์ก�ร	ทั้งคนที่รับ

เข้�ม�ทำ�ง�นใหม่และคนที่ทำ�ง�นอยู่เดิม	เพื่อเพิ่มศักยภ�พของทรัพย�กรมนุษย์เหล่�นี้ให้มีคว�มรู้	

คว�มส�ม�รถ	คว�มเข้�ใจ	มีทักษะในก�รปฏิบัติง�น	ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ด	ี

	 4.	ทำ�ให้มีก�รบริห�รค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รแก่บุคล�กรอย่�งเหม�ะสม	ค่�ตอบแทน

และสวัสดิก�รถือเป็นปัจจัยหลักอย่�งหนึ่งที่ส�ม�รถดึงดูด	รักษ�	และจูงใจ	คนให้คงอยู่กับองค์ก�ร	

มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นให้กับองค์ก�ร

	 5.	ทำ�ใหเ้กดิกฎและระเบียบข้อบังคบั	ในก�รจดัก�รทรพัย�กรมนษุยจ์ะมกี�รว�งกฎระเบยีบ

ด้�นวินัยของบุคล�กรหรือคนทำ�ง�นให้เป็นไปต�มสภ�พลักษณะง�น	ต�มวัตถุประสงค์	และเป้�

หม�ยขององค์ก�ร	

	 6.	ทำ�ให้เกิดก�รประเมินผลง�นของบุคล�กรที่เหม�ะสมและสนับสนุนคนทำ�ง�นด	ีก�ร

กำ�หนดกระบวนก�รประเมินผลง�นท่ีดีจะส่งผลให้ก�รให้ร�งวัลและก�รเล่ือนตำ�แหน่งแก่ผู้ปฏิบัติ

ง�นดี	และก�รลงโทษผู้ท่ีปฏิบัติง�นไม่ดีเกิดคว�มเป็นธรรม	อันเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจบุคล�กรให้

ทำ�ง�นอย�่งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 7.	ทำ�ใหเ้กดิคว�มส�มคัคแีละคว�มสมัพนัธอ์นัดีในองคก์�ร	เนือ่งจ�กก�รจดัก�รทรพัย�กร

มนษุยจ์ะใหค้ว�มสำ�คญักับก�รทำ�ง�นรว่มกนั	และคว�มสมัพันธร์ะหว�่งคนทำ�ง�นกบัผูบ้รหิ�ร	หรอื

แรงง�นสัมพันธ์	ลดคว�มขัดแย้งอันจะส่งผลลบต่อองค์ก�ร

	 โดยสรุปแล้ว	ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์มีคว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รองค์ก�ร	เพร�ะต้อง

ใช้มนุษย์เป็นผู้สร้�งสรรค์ง�นบริก�รที่สำ�คัญ	ซ่ึงก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์จะช่วยให้มีคนทำ�ง�น

ทีเ่พยีงพอและตอ่เน่ือง	ไดค้นดมีคีว�มส�ม�รถม�ทำ�ง�น	มกี�รฝกึอบรมและพฒัน�ใหม้คีว�มรูค้ว�ม

ส�ม�รถ	ใหค่้�ตอบแทนและสวสัดกิ�รทีเ่หม�ะสม	สร้�งกรอบระเบยีบวนิยัใหป้ฏบิตัใินท�งเดยีวกนั	

และประเมินผลง�นท่ีเหม�ะสม	ตลอดจนก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีในองค์ก�ร	 ซ่ึงส�ม�รถใช้

ศักยภ�พของทรัพย�กรมนุษย์ได้อย่�งเหม�ะสมในก�รทำ�ง�นให้องค์ก�รบรรลุต�มวัตถุประสงค์

หลักการบริหารงานสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักธรรม
	 กระบวนก�รบริห�รง�นคุณภ�พของเดมมิ่ง	นำ�	PDCA	Cycle	ม�ใช้ในกระบวนก�รปฏิบัติ

ง�นขององค์ก�รให้มีประสิทธิภ�พ	ประกอบด้วย	(พะยอม	วงศ์ส�รศรี,	2542	:	36)

	 1.	P	 (Plan)	หม�ยถึง	ก�รว�งแผนง�นเป็นข้ันตอน	โดยเร่ิมต้ังแต่เร่ิมต้นจนจบส้ิน
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กระบวนก�ร	ประกอบด้วย	คน	เงิน	วัสดุ-อุปกรณ์	รูปแบบกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร	และเวล�ที่

ใชใ้นก�รบบรหิ�รง�น	โดยร�ชสงัคหวตัถ	ุ4	เป็นหลักธรรมชว่ยในก�รว�งแผนนโยบ�ยในก�รบริห�ร

จัดก�รดำ�เนินไปด้วยคว�มเรียบร้อยคือ

	 				1.1	ลัสเมธัง	ผู้นำ�เป็นผู้ฉล�ดในก�รพิจ�รณ�เหตุและผล

	 				1.2	ปุริสเมธัง	เป็นผู้ฉล�ดส�ม�รถเลือกบุคคลในก�รทำ�ง�นได้อย่�งเหม�ะสม

	 				1.3	สัมม�ป�ลัง	แผนง�นและก�รบริห�รเป็นที่ถูกใจ	ทุกฝ่�ยเกิดคว�มพึงพอใจและมี

ส่วนร่วม

	 				1.4	ว�จ�เปยยัง	พูดจ�ไพเร�ะ	เกิดประโยชน์	และมีคว�มเป็นธรรม

	 2.	D	(Do)	หม�ยถึง	ก�รลงมือปฏิบัติง�นต�มแผนง�นอย่�งเป็นขั้นตอนต�มที่กำ�หนดไว้	

คือ	ก�รใช้คนในก�รทำ�ง�น	ผู้บริห�รต้องมีทักษะก�รครองคน	พรหมวิห�ร	4	เป็นหลักธรรมของ

ก�รมีมนุษย์สัมพันธ์	คือ

	 					2.1	เมตต�	ให้คว�มรักใคร่	ปร�รถน�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�มีคว�มสุข

	 					2.2	กรุณ�	ให้คว�มสงส�ร	และคิดช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชีเพื่อนร่วมง�นพ้นทุกข์

     2.3	มุทิต�	แสดงคว�มยินดีเมื่อใต้บังคับบัญช�มีคว�มสุข	เจริญก้�วหน้�ในหน้�ที่ 

ก�รง�น

	 						2.4	อุเบกข�	ว�งตนเป็นกล�งให้คว�มยุติธรรม	เสมอภ�คกับทุกคน

	 3.	C	(Check)	หม�ยถงึ	ก�รตรวจสอบก�รปฏบิตังิ�นนัน้เปน็ไปต�มขัน้ตอนและต�มแผนที่

กำ�หนดไวห้รือไม	่มปีญัห�อปุสรรคใดในก�รปฏิบติัหรือไม	่และกำ�หนดแนวท�งแกไ้ขปญัห�อปุสรรค

ต่อไป	ดังอิทธิบ�ท	4	(พระธรรมปิฏก	(ป.อ.	ปยุตโต),	2543	:	842)	หลักธรรมอันก่อให้เกิดคว�ม

สำ�เร็จในง�น

	 				3.1	ฉันทะ	คว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�น

	 				3.2	วิริยะ	คว�มขยันหมั่นเพียร

	 				3.3	จิตตะ	มีจิตใจเอ�ใจใส่ในง�น

	 				3.4	วิมังส�	ไตร่ตรองห�เหตุผล

	 4.	A	(Action)	หม�ยถึง	ก�รแก้ปัญห�	อุปสรรคในก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีระบบต�มเหตุผล	

และนำ�ไปแก้ไขปรบัปรงุในก�รว�งแผนใหม	่ซ่ึงจะนำ�หลกัธรรมในลกัษณะเดยีวกบัก�รว�งแผน	ก�ร

ปฏิบัติและก�รตรวจสอบ	เพื่อแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นในกระบวนก�รจัดก�ร

	 ก�รนำ�วงจร	PDCA	ไปใช้	จะชว่ยใหผู้ป้ฏบิติัมกี�รว�งแผนทีด่ชีว่ยปอ้งกนัปญัห�ทีไ่มค่วรเกดิ	

(เรอืงวทิย	์เกษสวุรรณ,	2550	:	57)	ช่วยลดคว�มสบัสนในก�รปฏบิตังิ�นลดก�รใชท้รัพย�กรม�กหรอื

นอ้ยเกนิ	คว�มพอดลีดคว�มสญูเสยีในรปูแบบต่�งๆ	เกิดก�รทำ�ง�นทมีกี�รตรวจสอบเปน็ระยะ	ทำ�ให้

ก�รปฏิบติัง�นมคีว�มรัดกมุข้ึนและแกไ้ขปญัห�ไดอ้ย�่งรวดเรว็กอ่นจะลกุล�ม	และมกี�รตรวจสอบที่
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นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปรับปรุง	ถือเป็นก�รนำ�คว�มผิดพล�ดม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อก�รบริห�รง�น

กระบวนการการจัดทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ
		 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ในท�งโลกนั้น	เป็นเร่ืองก�รจัดก�รในองค์ก�ร	ซ่ึงมุ่งกิจกรรม	

ก�รว�งแผนด�้นกำ�ลงัคน	ก�รสรรห�	ก�รคดัเลือกบคุคล	เข้�ในองคก์รเพ่ือร่วมกนัดำ�เนงิ�นให้บรรลุ

เป้�หม�ยขององค์ก�รต�มที่ต้ังไว้	ในท�งโลกมีทฤษฎีม�กม�ยสำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์	

ถ้�องค์ก�รใดนำ�หลักธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วยแล้ว	องค์ก�รนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด

	 ดังในพระไตรปิฎกเรื่องพระปัญจวัคคีย์ที่ว่�	คร้ังนั้น	ท่�นพระอัญญ�โกณฑัญญะ	ได้เห็น

ธรรมแล้ว	ได้บรรลุธรรมแล้ว	ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว	มีธรรมอันหยั่งลงแล้ว	ข�้มคว�มสงสัยได้แล้ว	

ปร�ศจ�กถอ้ยคำ�แสดงคว�มสงสยั	ถึงคว�มเปน็ผูแ้กลว้กล�้	ไมต่อ้งเชือ่ผู้อืน่ในคำ�สอนของพระศ�สด�	

ไดท้ลูคำ�นีต้อ่พระผูม้พีระภ�คว�่	ขอข�้พระองค์พึงได้บรรพช�	พงึได้อปุสมบท	ในสำ�นกัพระผู้มพีระ

ภ�คพระพทุธเจ�้ข�้.	พระผูม้พีระภ�คตรสัว�่	เธอจงเปน็ภกิษมุ�เถดิ	ดังนี	้แล้วตรัสต่อไปว�่ธรรมอนั

เร�กล่�วดีแล้ว	เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อทำ�ที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด.	พระว�จ�นั้นแล	ได้เป็น

อุปสมบทของท่�นผู้มีอ�ยุนั้น	 (วิ.มห�.	1/18/23)	จะเห็นได้ว่�ในพุทธดำ�รัสนี้	มีก�รกล่�วถึง

วัตถุประสงค์ของก�รอุปสมบทไว้ชัดเจนว่�	“เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำ�ที่สุดแห่งทุกข์โดย

ชอบเถดิ”	น่ันหม�ยถงึว�่	มกี�รกำ�หนดวตัถปุระสงคส่์วนตัวเพ่ือให้สม�ชกิใหมไ่ด้ปฏบิติัไปในทิศท�ง

เดยีวกัน	พระพุทธเจ�้ทรงประสงค์ใหผู้้เข�้ม�บวชในพระพุทธศ�สน�หยุดเป�้หม�ยเดยีวกัน	คือ	มุ่ง

ปฏิบัติเพื่อคว�มหลุดพ้นทุกข์	 เช่นเดียวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ท่ีมุ่งปฏิบัติไปในทิศท�ง

เดียวกัน	เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวบุคคลและองค์ก�ร

		 เป�้หม�ยของก�รบรหิ�รทรพัย�กรมนษุย	์คอื	ก�รใชท้รพัย�กรมนษุยอ์ย�่งมปีระสทิธภิ�พ	

เกิดคว�มสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์�ร	ในระหว�่งสม�ชกิองคก์�รและสง่เสรมิคว�มเจรญิเตบิโตและคว�ม

ก้�วหน้�ของแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิดก�รพัฒน�องค์ก�ร	โดยภ�รกิจของก�รบริห�รทรัพย�กร

มนษุยม์ภี�รกจิท่ีสำ�คญั	ดงันี	้คือ	ต้องก�รคนดมีคีว�มส�ม�รถม�ทำ�ง�น	รู้จกัวธิกี�รใชค้นใหส้�ม�รถ

ปฏบิตังิ�นไดโ้ดยมปีระสทิธภิ�พสงู	และส�ม�รถธำ�รงรักษ�คว�มเต็มใจของสม�ชกิทุกคนท่ีจะทุ่มเท

จิตใจช่วยกันทำ�ง�นให้สำ�เร็จต�มเป้�หม�ยส่วนรวมขององค์ก�ร	

	 ดังในพระไตรปิฎกเรื่องพ้นจ�กบ่วงที่ว่�	ครั้งนั้น	พระผู้มีพระภ�ครับสั่งกะภิกษุทั้งหล�ยว่�	

ดูกรภิกษุทั้งหล�ย	เร�พ้นแล้วจ�กบ่วงทั้งปวง	ทั้งที่เป็นของทิพย	์ทั้งที่เป็นของมนุษย์	แม้พวกเธอก็

พน้แลว้จ�กบว่งทัง้ปวง	ทัง้ทีเ่ป็นของทพิย	์ท้ังทีเ่ปน็ของมนษุย	์พวกเธอจงเท่ียวจ�รกิ	เพือ่ประโยชน์

และคว�มสุขแก่ชนหมู่ม�ก	เพื่ออนุเคร�ะห์โลก	เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและคว�มสุขแก่ทวยเทพและ

มนุษย์	พวกเธออย่�ได้ไปรวมท�งเดียวกันสองรูป	จงแสดงธรรมง�มในเบื้องต้น	ง�มในท่�มกล�ง	

ง�มในที่สุด	จงประก�ศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์	บริสุทธิ	์สัตว์ทั้งหล�ย	
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จำ�พวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อย	มีอยู่	เพร�ะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม	ผู้รู้ทั่วถึงธรรม	จักมี.	ดูกร

ภิกษุทั้งหล�ย	แม้เร�ก็จักไปยังตำ�บลอุรุเวล�เสน�นิคม	เพื่อแสดงธรรม.	(วิ.มห�.	1/32/39)	จะเห็น

ได้ว่�ในพุทธดำ�รัสนี้	พระองค์ทรงรู้จักวิธีก�รใช้คนให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้โดยมีประสิทธิภ�พสูง	

เนื่องจ�กพระสงฆ์มีจำ�นวนจำ�กัด	พระพุทธเจ�้จึงทรงบัญช�ให้แต่ละรูปไปต�มลำ�พังคนเดียว	ส่วน

พระองค์เองทรงเลือกไปประก�ศธรรมแก่เจ้�ลัทธิในแคว้นมคธ	คือ	ชฏิลส�มพี่น้องซึ่งเป็นนักบวชผู้

มีบริว�รม�ก	พระพุทธเข้�ทรงใช้เวล�	2	เดือนปร�บพยศชฏิลส�มพี่น้องและบริว�ร	จนทำ�ให้พวก

เข�หนัม�บวชเปน็พระภิกษใุนพระพทุธศ�สน�	ดว้ยเหตุนี	้พระองคจึ์งทรงเปน็นกับริห�รทรัพย�กร

มนษุยท่ี์ด	ีใชท้รพัย�กรมนษุยอ์ย�่งมปีระสทิธิภ�พ	สง่เสริมคว�มเจรญิเติบโตและคว�มก�้วหน�้ของ

แต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิดก�รพัฒน�องค์ก�ร

	 หน้�ที่ง�นด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์	ได้แก่	

	 1.ก�รจัดห�บุคคลเข้�ทำ�ง�นในองค์ก�ร	(Human	Resource	Planning,	Recruitment	

and	Selection)	เปน็กจิกรรมท่ีเกีย่วกบัก�รว�งแผนทรัพย�กรมนษุย	์ก�รสรรห�และคดัเลือกบคุคล

เพ่ือก�รจ้�งง�นต�มคว�มส�ม�รถ	และภ�ระหน้�ท่ี	ดังที่พระพุทธเจ้�ทรงแต่งต้ังเป็นเอตทัคคะใน

ด้�นต่�ง	ๆ	ในก�รจัดสรรภ�ระหน้�ที่ให้ปฏิบัติง�นภ�ยในองค์ก�รต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ที่ว่�	

“ภิกษุทั้งหล�ย	อัญญ�โกณฑัญญะเลิศกว่�ภิกษุส�วกท้ังหล�ยของเร�	ผู้เป็นรัตตัญญู”	(องฺ.เอกก.	

(ไทย),	20/188/25)

	 2.ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	(Human	Resource	Development)	เป็นกิจกรรมเกี่ยว

กบัก�รประเมนิผลก�รปฏิบัตงิ�น	ก�รฝกึอบรม	และก�รพัฒน�บุคคล	ก�รว�งแผนอ�ชพี	ก�รพฒัน�

นักบริห�ร	ก�รศึกษ�อบรมในก�รพัฒน�พระพุทธศ�สน�ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งดังจะเห็นได้จ�ก

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนใหส้อดคลอ้งกับพฒัน�ก�รและวฒุภิ�วะของผูเ้รยีน	พระพุทธเจ�้ทรงมุง่ให้

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่�	“ตุมฺเหหิ	กิจฺจำ	อ�ตปฺปํ	อกฺข�ต�โร	ตถ�คต�	เธอทั้ง

หล�ยต้องทำ�คว�มเพียรเผ�กิเลสเอง	พระตถ�คตเจ้�เป็นแต่ผู้บอกท�ง”	(ขุ.ธ.	25/30/51)

	 3.ก�รใหค้�่ตอบแทนและผลประโยชนต่์�งๆ	แกพ่นกัง�น	(Compensation	and	Benefit)	

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับก�รประเมินค่�ง�น	ก�รจัดทำ�โครงสร�้งเงินเดือน	ระบบค่�จ้�ง	แรงจูงใจ	ก�ร

แบง่ปันผลกำ�ไร	ก�รจัดผลประโยชนแ์ละบรกิ�รต่�งๆแกพ่นกัง�น	ในพระพทุธศ�สน�มกี�รว�งระบบ

ให้ร�งวัลและก�รลงโทษ	ซึ่งเทียบได้กับปัจจุบันนั่นคือ	ใครทำ�ดีก็ควรได้รับก�รยกย่อง	ใครทำ�ผิดก็

ควรได้รับก�รลงโทษดังเรื่องเกสีสูตร	ท่ีว่�วันหนึ่ง	ส�รถีผู้ฝึกม้�ชื่อน�ยเกสีเข้�ไปเฝ้�พระพุทธเจ้�

แล้วทูลถ�มว่�	พระพุทธเจ้�ทรงมีวิธีฝึกคนอย่�งไร	พระพุทธเจ้�ทรงย้อนถ�มว่�	น�ยเกสีมีวิธีฝึกม้�

อย่�งไร	น�ยเกสีกร�บทูลว่�	เข�ใช	้3	วิธ	ีคือ	วิธีนุ่มนวล	วิธีรุนแรง	วิธีผสมผส�น	คือ	มีทั้งคว�มนุ่ม

นวลและรุนแรง	พระพุทธเจ้�ตรัสถ�มว�่	ถ�้ใช้	3	วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทำ�อย่�งไร	น�ยเกสีกร�บทูลว่�	
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ถ้�ฝึกไม่ได้ผลก็ฆ่�ม้�ท้ิงเสีย	เพร�ะปล่อยไปก็ทำ�ให้เสียชื่อสถ�บันเกสีวิทย�	พระพุทธเจ้�ตรัสว่�	

พระองค์ทรงใช้ทั้ง	3	วิธีฝึกคนเหมือนกันคือ	ใช้วิธีนุ่มนวลกับคนที่ควรให้กำ�ลังใจ	ใช้วิธีรุนแรงกับคน

ที่ควรตำ�หนีห้�มปร�ม	และใช้วิธีผสมผส�นกับคนที่ควรยกย่องเมื่อถึงคร�วต้องยกย่องและตำ�หนิ

เมื่อถึงคร�วต้องตำ�หนิ	น�ยเกสีทูลถ�มว่�	ถ้�ใช้	3	วิธีแล้วไม่ได้ผลจะทำ�อย่�งไร	พระพุทธเจ้�ตรัส

ว�่	ก็มกี�รฆ�่ทิง้เหมอืนกนั	น�ยเกสทีลูถ�มว่�	ก�รฆ�่ไมส่มควรสำ�หรับสมณะมใิชห้รือ	พระพุทธเจ้�

ทรงอธิบ�ยว่�	ในวินัยของพระอริยเจ้�	ก�รฆ่�หม�ยถึงก�รเลิกว่�กล่�วสั่งสอน	คนที่พระพุทธเจ้�

เลิกว่�กล�่วสั่งสอนย่อมหมดโอก�สเจริญเติบโตในท�งธรรม	(องฺ.จตุกก.	21/111/169)

	 4.คว�มปลอดภัยและสุขภ�พในก�รทำ�ง�น	(Safety	and	Health)	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ

ก�รจดัสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น	ระบบคว�มปลอดภยั	ตลอดจนก�รรกัษ�สขุภ�พอน�มยัสำ�หรบั

พนักง�น	ดังพุทธพจน์ที่ว่�	“เธอทั้งหล�ยควรสำ�เหนียกอย่�งนี้ว่�	“เร�ทั้งหล�ยจักรู้จักประม�ณใน

โภชนะ	จักพิจ�รณ�โดยแยบค�ยแล้วกลืนกินอ�ห�ร	ไม่ใช่เพื่อเล่น	ไม่ใช่เพื่อคว�มมัวเม�ไม่ใช่เพื่อ

ประดับ	ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง	แต่เพียงเพื่อก�ยนี้ดำ�รงอยู่ได้....”	(ม.ม.	(ไทย),	12/422/456)	และ	พุทธ

พจนท์ีว่�่	“เธอท้ังหล�ยควรสำ�เหนยีกอย�่งนีว้�่	“เร�ทัง้หล�ยจักเปน็ผู้ประกอบคว�มเพียรในธรรม

เปน็เครือ่งต่ืนอย�่งตอ่เนือ่ง	จกัชำ�ระจติใหบ้รสิทุธิจ์�กธรรมอนัเปน็เครือ่งขดัขว�งดว้ยก�รเดนิจงกรม

และก�รนั่งตลอดวัน...”	 (ม.ม.	 (ไทย),	12/423/456)	แสดงให้เห็นถึงว่�ก�รดูแลสุขภ�พของ

พระพทุธเจ้�ทีท่รงสอนใหรู้จั้กประม�ณในก�รกนิและรูจ้กัออกกำ�ลงัก�รดว้ยก�รเดินจงกรม	น่ังสม�ธ	ิ

หรือก�รเดินรับบ�ตรทุกเช้�

	 5.แรงง�นสมัพนัธห์รอืพนกัง�นสมัพนัธ	์(Employee	and	Lador	Relations)	เปน็กจิกรรม

เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งน�ยจ้�งกับลูกจ้�ง	สหภ�พแรงง�น	ก�รร้องทุกข์	ก�รเจรจ�ต่อรอง	

และวนัิยพนักง�น	ดงัพระไตรปิฎก	กสุน�ฬิช�ดก	ว�่ดว้ยเทวด�ทีต่น้รจุ�ผกูมิตรกับเทวด�ทีก่อหญ�้	

ที่ว่�	ก�ลครั้งหน่ึงน�นม�แล้ว	พระโพธิสัตว์เกิดเป็นเทวด�อยู่ที่กอหญ้�ค�ในพระร�ชอุทย�น	เป็น

มติรกับเทวร�ชผูศ้กัดิใ์หญ่ตนหนึง่	ผูอ้�ศยัทีต่น้ไมม้งคลของพระร�ช�อยูใ่นพระร�ชอทุย�นนัน้ดว้ย	

ครั้งนั้น	พระร�ช�ประทับอยู่ในปร�ส�ทเส�เดียว	เส�ของปร�ส�ทนั้นส่ันไหวขึ้น	พระองค์จึงรับสั่ง

ให้พวกช่�งไม้ห�ไม้แก่น	ม�เปลี่ยนเส�ปร�ส�ทใหม่	พวกช่�งไม้เส�ะแสวงห�ไม้แก่นในพระร�ช

อทุย�น	ตกลงกันจะเอ�ตน้ไมม้งคลน้ันทำ�เป็นเส�ปร�ส�ท	จึงกร�บทลูพระร�ช�	พระองค์จงึอนญุ�ต

ให้ตัดได้	วันนั้น	พวกน�ยช่�งได้ไปทำ�พลีกรรมต้นไม้มงคล	และกำ�หนดตัดในวันพรุ่งนี	้ฝ�่ยเทวร�ช	

พอทร�บว่�ต้นไม้ที่อยู่อ�ศัยจะถูกตัด	ไม่เห็นท่ีจะไป	จึงกอดคอลูกน้อยร้องไห้อยู่	หมู่รุกขเทวด�

ทร�บเรื่องแล้ว	ก็ไม่มีใครจะช่วยแก้ปัญห�ได้	เทวด�พระโพธิสัตว์ทร�บเรื่อง	จึงพูดปลอบเทวร�ช 

ผูส้ห�ยนัน้ว�่	“พรุง่นีเ้ร�จะไมใ่หต้ดัตน้ไมน้ัน้	พวกเร�คอยดูเร�เถดิ”	คร้ันรุ่งขึน้พอพวกช�่งไมม้�ถงึ	

ท�่นกแ็ปลงตวัเปน็กิง่ก�่วิง่นำ�หน�้พวกช�่งไมไ้ป	มดุเข�้ทีโ่คนตน้ไมม้งคลไปโผลอ่อกท�งยอดไมน้อน
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ผงกหัวอยู่	ทำ�ประหนึ่งว่�ต้นไม้นั้นเป็นโพรง	น�ยช่�งไม้เห็นเช่นนั้นแล้ว	ก็เอ�มือตบต้นไม้นั้นแล้ว

ตำ�หนิว่�	“ต้นไม้นี้	มีโพรง	ไร้แก่น	เมื่อว�นไม่ทันได้ตรวจดูถ้วนถี่	หลงทำ�พลีกรรมกันเสียแล้ว”	ก็พ�

กันหนีกลับไป	เทวร�ชพอเห็นวิม�นของตนไม่ถูกทำ�ล�ย	ก็ยกย่องพระโพธิสัตว์	ท่�มกล�งหมู่

รุกขเทวด�	ดว้ยค�ถ�ว�่	“บคุคลเสมอกนั	ประเสรฐิกว�่กนั	หรอืเลวกว่�กนักต็�ม	กค็วรทำ�มติรไมตรี

กนัไว	้เพร�ะว�่	มติรเหล�่นัน้เมือ่คว�มเสือ่มเกิดขึน้	กพึ็งทำ�ประโยชนอ์นัอดุมใหไ้ด้	เหมอืนเร�ผู้เปน็

เทวด�สถิตอยู่ที่ต้นรุจ�	กับเทวด�ผู้สถิตอยู่ที่กอหญ้�ทำ�มิตรไมตรีกัน”(ขุ.ช�.(ไทย),	19/121/123)	

แสดงให้เห็นว�่ในก�รมีมิตรทีด่	ีเปรียบเสมอืนก�รมีทมีง�นที่ดีในก�รขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นใหบ้รรลุ

เป้�หม�ยต�มที่องค์ก�รตั้งไว้

		 ในปจัจบัุนมกี�รพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รง�นเพิม่ขึน้	เพือ่รองรบัทนักบัก�รเปลีย่นแปลงไป

ต�มกระแสโลก�ภวิตัน	์ก�รบรหิ�รง�นจึงมุง่เนน้ไปที	่“คน”	ม�กขึน้	รวมท้ังก�รปรบัปรงุและพฒัน�

ระบบก�รบริห�รง�น	โครงสร้�งขององค์ก�ร	หน่วยง�นใหม	่เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่�งหล�กหล�ย	เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วะในปัจจุบันโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	

รวมไปถงึนวตักรรม	ใหมท่ีเ่ป็นองคป์ระกอบสนบัสนนุในก�รบริห�รง�นใหป้ระสบผลสำ�เร็จ	และใน

ปัจจุบันมีก�รคำ�นึงถึงสภ�วะสิ่งแวดล้อมกันม�กขึ้น	เพร�ะก�รบริห�รจัดก�รต้องมีคว�มเกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งผู้บริห�รควรต้องคำ�นึงถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมประกอบกับ

ก�รบริห�รง�นเป็นสำ�คัญ

		 ก�รบริห�รง�นในยุคปัจจุบันเกิดก�รมีส่วนร่วมม�กขึ้น	ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	ก�รพัฒน�คน	

พัฒน�ง�น	ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องดำ�เนินก�รพัฒน�ไปพร้อมๆกันอย่�งมีระบบ	โดยผ่�นกระบวนก�ร

บริห�รจดัก�รอย�่งมปีระสทิธภิ�พ	ปจัจยัทีเ่ปน็พ้ืนฐ�นเกีย่วขอ้งกับก�รบริห�รง�นเป็นส่ิงทีเ่กือ้หนุน	

สนับสนุนให้ง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จมี	4	M’s	คือ	(ติน	ปรัชญพฤทธิ์,	2535	:	8-9)

		 M	ตัวท่ี	1	คือ	(man)	ในก�รทำ�ง�นถือว่�	“คน”	เป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�ม�กที่สุดที่จะขับ

เคลื่อนให้ง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จ	ซึ่งหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับก�รบริห�รด้�นก�รครองคนได้แก่

หลักธรรม	พรหมวิห�ร	4	คือ

	 1.	เมตต�	มองคว�มเมตต�	รักใคร่	ปร�รถน�ให้ผู้อื่นมีคว�มสุข	อันหม�ยถึงผู้ร่วนง�นผู้ใต้

บังคับบัญช�	เป็นต้น

	 2.	กรุณ�	มีคว�มสงส�ร	คิดช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดคว�มเดือดร้อนเป็นทุกข์

	 3.	มุทิต�	มีคว�มยินดี	ชื่นชมเมื่อผู้อื่นประสบผลสำ�เร็จ	ได้ดีมีคว�มสุข

	 4.	อุเบกข�	ว�งตนเป็นกล�งให้คว�มเสมอภ�คกับทุกคน	ไม่มีอคติ	4	คือคว�มลำ�เอียง	

เพร�ะรัก	เพร�ะโกธร	เพร�ะเขล�	เพร�ะกลัว		

	 ซึ่งหลักของพุทธธรรม	พรหมวิห�ร	4	ดังกล�่วนี้	ผู้บริห�รควรยึดถือไว้	เพร�ะเป็นธรรมใน
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ก�รครองใจคน	หรืออ�จเปรียบได้ว่�เป็นหลักก�รบริห�รง�นโดยใช้หลักของทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์

ม�ใช้ประโยชน์

		 M	ตัวที่	2	คือ	“เงิน”	(money)	หรือในท�งบริห�รเรียกว่�	งบประม�ณ	ค�่ใช้จ่�ยในก�ร

บริห�รง�นที่เกี่ยวข้อง	ต้องดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต�มระเบียบอย่�งเคร่งครัด	มีคว�มซ่ือสัตย์สุจริต	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งผู้บริห�รจะต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นสำ�คัญอย่�งยิ่ง	หลักพุทธธรรมที่

เกี่ยวข้องคือ	พระพุทธโอว�ท	3	เป็นธรรมที่ผู้บริห�รจะทำ�ง�นให้ประสบผลสำ�เร็จได้ด	ีซึ่งพระพุทธ

องค์ได้ว�งแนวท�งไว้	3	ประก�ร	คือ

	 1.	เว้นจ�กทุจริต	คือ	ก�รพฤติชั่วทั้งท�งก�ย	ว�จ�	และใจ

	 2.	ประกอบสุจริต	คือ	ประพฤติชอบทั้งท�งก�ย	ว�จ�	และใจ

	 3.	ทำ�ใจของตนให้สะอ�ดบริสุทธิ์	คือ	ไม่โลภ	ไม่โกธร	ไม่หลง

	 เมื่อผู้บริห�รได้นำ�หลักพระพุทธโอว�ท	3	ม�ถือปฏิบัติตั้งแต่แรกของกระบวนก�รที่จะนำ�

เข้�สู่ก�รบริห�รง�น	แล้วย่อมนำ�คว�มเจริญงอกง�ม	คว�มสุขสบ�ยใจม�สู่ตนและผู้อ่ืน	สมดังคำ�

พุทธสุภ�ษิตคำ�ว่�	“ธัมโม	หเว	รักขติ	ธัมมจ�ริง”	แปลว่�	“ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษ�ผู้พฤติธรรม”

		 M	ตัวที่	3	“วัสดุ	อุปกรณ์”	(materials)	เป็นก�รใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่�งประหยัดคุ้มค่�	

เพร�ะวสัด-ุอปุกรณ์ลว้นแตใ่ชง้บประม�ณในก�รจดัห�ม�สนบัสนนุ	ก�รใชง้บประม�ณจะต้องอยูใ่น

คว�มซื่อสัตย์	สุจริต	สอดคล้องกับข้อ	M	ตัวที่	2	และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง

		 M	ตัวท่ี	4	“ก�รบริห�รจัดก�ร”	(Management)	ผู้บริห�รสมัยใหม่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่

กว้�งไกล	มองง�นอย่�งเข้�ใจ	เชี่ยวช�ญ	ส�ม�รถกำ�หนดขั้นตอน	อธิบ�ยกำ�กับ	และควบคุม	ทั้งคน

และง�นได้อย่�งสอดคล้อง	และมีก�รพัฒน�ตนเอง	พัฒน�ง�นอย่�งสมำ่�เสมอมีหลักกระบวนก�ร

บริห�รง�นแบบ	PDCA,	POSDCORB	และอื่นๆ	ซึ่งมีอยู่จำ�นวนม�ก	ซึ่งผู้บริห�รต้องใช้ดุลยพินิจใน

ก�รเลือกใช้ให้เหม�ะสมกับสภ�พบริบทและสิ่งแวดล้อมขององค์ก�ร	หลักพุทธธรรมที่ส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้กับกระบวนก�รบริห�รง�น	คือ	อิทธิบ�ท	4	เป็นหลักธรรมให้เกิดคว�มสำ�เร็จ	ดังนี้

	 1.	ฉันทะ	มีคว�มพึงพอใจในง�นที่ทำ�

	 2.	วิริยะ	มีคว�มขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำ�ง�น

	 3.	จิตตะ	มีคว�มห่วง	มีใจฝักใฝ่จดจ่อ	เอ�ใจใส่ในก�รง�นอย่�งต่อเนื่อง

 4.	วิมงัส�	มีคว�มคดิรอบครอบ	ไตรตรอง	ห�เหตผุล	แกไ้ขปรบัปรงุง�นใหส้ำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย

	 อกุศลมูล	3	เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับสติสัมปชัญญะ	สนับสนุนพื้นฐ�นให้กับผู้บริห�ร

ในก�รจะลงมอืทำ�ก�รสิง่ใดให้อยูใ่นคว�มถกูตอ้งชอบธรรม	คอื	(พระพรหมคณุ�ภรณ	์(ป.อ.	ปยตุโต), 

2553	:	19)	

	 1.	สติ	คือ	คว�มระลึกได้	คิดได้ว่�อะไรดีอะไรไม่ดีก่อนทำ�	และขณะทำ�โดยไม่ประม�ท
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	 2.	สัมปชัญญะ	คือ	คว�มรู้ตัวในเวล�กำ�ลังทำ�ง�น	กำ�ลังพูด	กำ�ลังคิด	มิให้ตกอยู่ใน	“อกุศลมูล	

3”	คือ	

	 -	โลภะ	คือ	คว�มโลภ	อย�กได้	อันจะนำ�ไปสู่คว�มทุจริต	คอรัปชั่น

	 -	โทสะ	คือ	คว�มคิดประทุษร้�ยผู้อื่น	คว�มมีอคตินำ�ไปสู่ท�งทำ�ล�ยผู้อื่น

	 -	โมหะ	คือ	คว�มหลง	เชื่อในสิ่งที่ผิด	ไม่รู้จริง	ไม่มีภูมิคุ้มกัน

		 หลักก�รบริห�รเชิงพุทธศ�สตร์เกี่ยวข้องกับหลักธรรมท�งพระพุทธศ�สน�ที่มีคุณค่�

ม�กกว�่สองพนักว�่ปี	ในยคุโลก�ภวิตันห์รอืก�รบรหิ�รจดัก�รสมยัใหม	่ต�่งม�ทบทวนบทบ�ทท�ง

วิช�ก�รในก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่	 ท่ีก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ก�รเพียงประก�รเดียว	มี

คว�มเมตต�ตอ่กนั	และรูเ้ท�่ทนัโลก	โดยมไิดป้ฏเิสธกระแสโลก�ภวิฒันห์รือก�รบริห�รจัดก�รสมยั

ใหม่ในปัจจุบัน	แต่ให้ยึดหลักก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุข

การรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

	 ก�รเก็บรักษ�คนดีไว้กับองค์ก�ร	นอกจ�กหลักท�งโลก	เช่น	สวัสดิก�ร	ค่�ตอบแทน	ฯลฯ	

ที่มุ่งให้บุคล�กรอยู่กับองค์ก�รแล้ว	ท�งพระพุทธศ�สน�นั้นมีหลักอปรห�นียธรรม	7	ประก�ร	ที่ส่ง

เสริมก�รรักษ�คนดีไว้กับองค์ก�ร	ได้แก่	หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์	ม�ประชุมกันพร้อมเพียง	ไม่

บัญญัติหลักใหม่ท่ีขัดกับหลักเดิม	เค�รพนับถือผู้ใหญ่	คุ้มครองสตรี	เค�รพสิ่งสำ�คัญของช�ติ	และ

คุ้มครองผู้ทรงธรรม	โดยมีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ท่ีบรรจุคำ�สอนของพระพุทธศ�สน�	(พระธรรม

ปิฏก	(ป.อ.ปยุตโต),	2543	:	801)	ซึ่งเรียกรวม	ๆ	ว่�	“พุทธธรรม”	ซึ่งมีจุดเริ่มต้นม�จ�กก�รจัด

รวบรวมคำ�สอนของพระพุทธเจ้�ออกเป็นหมวดหมู่	แบ่งออกเป็น	พระวินัย	พระสูตร	และพระ

อภิธรรม	โดยมีหลักพระพุทธพจน์ท�งก�รพัฒน�ทุนมนุษย์ต�มก�รพัฒน�ท�งพุทธศ�สตร์เรียกว่�	

ภ�วน�	หม�ยถึง	กระบวนก�รสร�้งหรอืทำ�ใหเ้กดิใหมี้ขึน้	สว่นบุคคลหรอืทรพัย�กรมนษุยท์ีผ่�่นก�ร

ขัดเกล�และพัฒน�ต�มกระบวนก�รแล้ว	เรียกว่�	ภ�วิต�	หม�ยถึง	ถูกพัฒน�แล้วโดยใช้เครื่องมือ

และกลไก	

	 หลกัก�รทีจ่ดัเปน็ยทุธวธิตี�มแนวพทุธศ�สตร	์คือมีคณุสมบตัแิละวตัถปุระสงค	์(Objective)	และ

เป�้หม�ย	(Goal)	ต�มรูปแบบ	(Pattern)	ยุทธศ�สตร์ต�มแนวพุทธศ�สตร์	กำ�หนดไว้	4	มิติ/ด้�น	คือ	

	 1.	ก�ยภ�วน�	หม�ยถึง	ก�รพฒัน�ก�ย	ฝึกอบรมก�ย	ใหรู้จ้กัตดิตอ่สมัพนัธก์บัโลกภ�ยนอก

ทั้งด้�ยก�ยภ�พและชีวภ�พด้วยดีมิให้เกิดโทษ	มีประโยชน์แก่ตนเองและสังคม	บำ�เพ็ญตนให้เกิด

ประโยชน	์มใิหอ้กศุลเกดิ	บุคคลตอ้งรูจ้กัเลอืกเสพ	บริโภคส่ิงทีเ่ปน็ประโยชน	์มคีณุค�่แกร่่�งก�ยแก่

ตนเอง	รบัเอ�ปจัจัยทีส่ง่เสรมิคว�มแขง็แรงของร่�งก�ย	ไมท่ำ�อะไรทีเ่ปน็ก�รหักโหมจนเกนิไป	รูจั้ก

พักผ่อนให้เพียงพอแก่สุขภ�พร่�ง	ออกกำ�ลังก�ยแต่พอควร	และใช้ชีวิตด้วยก�รมีสต	ิอย่�ประม�ท	
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ก�รกำ�หนดยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ของประเทศด�้นคณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้ของประช�ชนมนียัต�มนี	้จึง

กำ�หนดนโยบ�ยเรง่ดว่นออกม�	ไดผ้ลตอบรบัเปน็อย�่งด	ีจ�กหล�กหล�ยทศันะมมุมอง	อนัเนือ่งม�

จ�กผลกระทบด้�นบวกต่อประช�ชนในระดับร�กหญ้�	รัฐจึงใช้ยุทธวิธีทั้งในเชิงรุก	คือ	ก�รสร้�ง

กระแสตืน่ตวัในก�รสง่เสรมิใหป้ระช�ชนไดอ้อกกำ�ลงัก�ยในรูปแบบต่�งๆ	โดยใชท้รพัย�กรภมูปิญัญ�

ท้องถิ่นเช่นก�รออกกำ�ลังประกอบเพลงดนตรีท้องถิ่นของแต่ภ�คเป็นต้น	เพื่อสร้�งสุขอน�มัยที่ดี	

ยุทธวิธีในเชิงรับ	คือ	ก�รดูแลรักษ�ผู้ที่มีโรคภัย	หรือไม่สบ�ย	ดูและรักษ�อย่�งมีคุณภ�พและได้

ม�ตร�ฐ�นระดับหน่ึง	เปน็ก�รให้โอก�สกบัประช�ชนไดเ้ข�้บรกิ�รของรฐัต�มสทิธอินัชอบธรรมต�ม

รฐัธรรมนญู	ม�ตร�	52	มเีป้�หม�ยท�งสังคม	คอื	ก�รมสีขุภ�พชีวติทีข่องประช�ชน	ก�รพฒัน�ด�้น

ก�ยต�มแนวพทุธศ�สตรจ์งึเป็นก�รกำ�หนดท่�ทแีละทิศท�งอนัเหม�ะสมกบัตนเอง	(พระธรรมปิฎก	

(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2540	:	51)

		 2.	ศีลภ�วน�	คือก�รพัฒน�พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล	ให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ

วินัย	กฎเกณฑ	์กติก�ของสังคม	ตลอดถึงขนบธรรมเนียม	จ�รีตวิถี	และม�รย�ทส�กลนิยม	มีจรรย�

บรรณในวชิ�ชพี	ประกอบอ�ชพีทีส่จุรติ	ใชช้วีติถกูตอ้ง	และขยนัหมัน่เพยีร	สร้�งผลผลติ	(product)	

ให้เพิ่มขึ้นโดยสุจริตในก�รประกอบอ�ชีพ	(อุฏฐ�นสัมปท�)	รู้จักฉล�ดอดออม	(save)	ทรัพย์สินที่

ห�ม�ได	้ดว้ยม�ตรก�รต่�ง	ๆ 	(อ�รักขสมัปท�)	เข�้สู่ระบบก�รออมของนโยบ�ยรฐั	สังคมไมม่สีนัติสขุ	

ข�ดคว�มสมดลุยภ�พเพร�ะปจัเจกบคุคลบกพร่องใน	จรยิธรรม	คุณธรรม	ท่ีได้ช่ือว�่ศลีนีแ้หละ	โดย

เฉพ�ะศีลขั้นต้น	ซึ่งเป็นหลักส�กลในก�รสร้�งบรรทัดฐ�นท�งสังคม	ท้ังมิติของคำ�พูด	ก�รกระทำ�	

และก�รเลี้ยงชีพผลกระทบต่อสังคม	อันเนื่องม�จ�กก�รหย่อนย�น	หรือบกพร่องท�งคุณธรรม	คือ

คว�มเสียห�ยต่อประเทศ	คว�มเชื่อมั่นต่อประเทศลดลง	ก�รพัฒน�ไม่ประสบผลสำ�เร็จเพร�ะ

กระบวนก�รที่ถูกต้อง	สังคมจึงไม่ปกติสุข	มีปัญห�	อันเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตทั้งส�มมิติ	คือพูด	

พฤติกรรม	และก�รอ�ชีพก�รทุจริต	หรือคอรับชั่นมีสมุฏฐ�นม�จ�กก�รบกพร่องท�งศีลธรรม	จึงมี

ปร�กฏทุจริตเชิงนโยบ�ยอันแยบยลออกม�	องค์ก�รอิสระที่เร�ต้ังข้ึนม�เพ่ือดูแลด้�นนี้โดยเฉพ�ะ

ถูกต้องค�ดหวังเอ�ไว้สูงม�ก	เพร�ะเร�ได้สูญเสียโอก�ส	สิทธิอันพึงมีพึงได้	 ดังนั้นแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับท่ี	9	(2744-2549)	จึงได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นก�ร

บริห�รจัดก�รที่	 (Good	governance)	เป็นยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รผลักดันยุทธศ�สตร์ให้ขับ

เคลือ่นไปดว้ยด	ีและใหค้ว�มสำ�คญักบั	ก�รปรบัระบบบรหิ�รจดัก�รใหม้ปีระสทิธภิ�พ	(Sufficiency)	

และโปร่งใส	(Tranparent)	ก�รป้องกันและก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต), 

2546	:	203)

		 3.	จิตตภ�วน�	ก�รพัฒน�จิต	ฝึกอบรมจิต	ข่มอ�รมณ์คว�มรู้สึกได้	มีคว�มเจริญงอกง�ม

ท�งอ�รมณ	์(Emotional	growth)	จติทีฝ่กึอ�รมณดี์แล้วนำ�คว�มสุขม�ให	้จิตทีม่คีณุภ�พประกอบ
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ด้วยคุณธรรมต�มหลักศ�สน�	มีสม�ธ	ิมีสติมั่นคง	ใช้ง�นได้ด	ีเป็นสุขผ่องใส	เป็นต้น	ก�รพัฒน�จิต

เปน็เรือ่งของคณุธรรม	คว�มรูส้กึ	แรงจงูใจ	สภ�พจติใจ	และเปน็น�มธรรม	คนเข�้ใจย�ก	ไมใ่ห้คว�ม

สนใจเท่�ควร	เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน	สังคมเจอภ�วะวิกฤตเอ�ไม่รอดมีก�รฆ่�ตัว	เพร�ะภูมิคุ้มกัน

ท�งจติไม่ด	ีสขุภ�พจติเบ�ะบ�งม�กเจอเหตกุ�รณเ์ข�้ทนไมไ่ด้	ห�ท�งออกไมไ่ด้กฆ่็�ตัวต�ย	ถ้�ผ่�น

กระบวนก�รฝึกอบรมจิตปัญห�เรื่องเหล่�นี้คงจะไม่เกิด	ไม่ส่งผลกระทบกับสังคม	ด้วยก�รสร้�ง

จิตสำ�นึกด้�นคุณธรรมในศ�สน�ที่ตนนับถือ	ส่งเสริมให้มีก�รศึกษ�องค์คว�มรู้ของศ�สน�ท่ีนับถือ

อย่�งเป็นวิทย�ศ�สตร์	เพร�ะพุทธศ�สตร์เป็นวิทย�ศ�สตร์ท�งจิตอยู่แล้ว	ส่วนรูปแบบไสยศ�สตร์

หรือพิธีกรรมเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงเท่�นั้น	ให้เวล�กับก�รสำ�รวจดูตัวเองอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	

ใชป้ญัญ�ใหม้�กอย�่ใหอ้�รมณเ์หนอืเหตผุล	ถงึแมจ้ะเปน็เร่ืองย�กแต่ถ�้ตัง้ใจแนว่แนใ่ชเ้วล�ในก�ร

ศึกษ�	รู้ทันตัวเอง	มีสติกำ�กับอยู่ทุกขณะ	สร้�งกระบวนก�รในก�รบริห�รง�นด�้นส่งเสริมคุณภ�พ

จติใจของประช�ชน	โดยก�รสนบัสนนุอย�่งเปน็รูปธรรมใหกั้บหนว่ยง�นทีมหีน�้ท่ีในก�รเผยแผ่องค์

คว�มรู้ด้�นศ�สนธรรมแก่ประช�ชน	และหน่วยง�นที่รับผิดชอบด้�นสุขภ�พจิต	ปรับปรุง

กระบวนก�รทำ�ง�นให้ทันเหตุก�รณ์	ศึกษ�วิเคร�ะห์แนวท�งต่�งๆอย่�งเป็นระบบ	ในรูปเครือ

ข่�ยง�นสร้�งคุณภ�พจิตของประช�ชน	อุบ�ยในก�รพัฒน�คุณภ�พจิตของพุทธศ�สตร์มีให้เลือก

นำ�ม�ใช้ให้เหม�ะกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลอย่�งเหม�ะสมหล�ยประก�ร	แต่ละอย่�งมีผล

สะท้อนกลับม�ยังผู้ปฏิบัติม�กน้อยต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถของแต่ละคน	โดยไม่ต้องเข้�ศึกษ�หรือ

บวชเรยีนต�มสำ�นกัต�่งๆเพียงแตม่ศีนูย์ดแูลมีบคุล�กรผูป้ระสบก�รณ	์เชีย่วช�ญเข�้ใจในวธีิบรกิ�ร

ดตีอ่ผูอ้ืน่	ในกระแสโลก�ภิวตันสิ์ง่ทีม่�คูก่นัคือกระแสวตัถนุยิมในระบอบประช�ธปิไตย	คนท่ีจะยนื

หยัดสู้ได้จิตใจต้องเข้มแข็งชีวิตจึงไม่ตกเป็นท�ส	หรือเหยื่อของกระแส	ไม่ต้องไปมองไกลถึงขน�ดที่

จะชว่ยสงัคมองคก์�รใหพ้น้ปญัห�ส�ธ�รณะ	ขอเพยีงใหแ้ตล่ะคนชว่ยตนเองใหไ้ดก้เ็ปน็ปญัห�ทีห่นกั

หน�พอสมควร	พุทธศ�สตร์สร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นสุขภ�พจิต	จึงเป็นเรื่องของจิตตภ�วน�โดยตรง	

(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	2544	:	371)

		 4.	ปัญญ�ภ�วน�	พัฒน�ปัญญ�	ก�รฝึกอมรมปัญญ�	ให้รู้เข้�ใจสิ่งทั้งหล�ยต�มคว�มเป็น

จริง	รู้เท่�ทันเข้�ใจโลกและชีวิตต�มสภ�วะ	เป็นก�รไตร่ตรองวินิจฉัยเหตุก�รณ์ต�มคว�มเป็นจริง	

เป็นอิสระ	ไม่ต�มกิเลส	รู้และเข้�ใจอะไรต�มคว�มเป็นจริง	พุทธศ�สตร์หล�ยตัวที่จะนำ�ไปกำ�หนด

เป็นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ปัจเจกบุคคล	จะมีปัญญ�กำ�กับเสมอ	ปัญญ�เป็นคุณธรรมสำ�คัญม�ก	

เพร�ะช่วยเป็นแสงสว่�งส่องท�งแห่งชีวิต	ช่วยคุ้มครอง	หรือปกครองคนและข้อสำ�คัญ	ช่วยให้พ้น

ทกุข์	หรือใหห้�คว�มสขุไดใ้นท่�มกล�งคว�มทกุข	์ก�รเผชญิปญัห�ชวีติโดยปร�ศจ�กปญัญ�	เปรียบ

เหมือนก�รเดินคลำ�ไปในที่มืด	อ�จตกหลุมตกบ่อ	หรือสะพ�นก็ได้	พุทธศ�สตร์ให้คว�มสำ�คัญกับ

ปัญญ�อย่�งม�ก	และปัญญ�น้ันต้องเป็นสัมม�ปัญญ�คือปัญญ�ที่ถูกต้อง	ปัญญ�เกิดจ�กก�ร
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ประกอบคว�มเพียร	ฝึกฝน	มิใช่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ	 เพร�ะปัญญ�ท่ีเกิดข้ึนเองโดยบังเอิญ 

ไม่ส�ม�รถที่จะเป็นปัญญ�ข้ันสูงสุด	ประเภทของปัญญ�จึงมีหล�ยอย่�ง	แต่ปัญญ�ที่จะกำ�หนดให้

เป็นยุทธศ�สตร์ได้ขอเสนอในที่นี้	คือ	จินต�มยปัญญ�	ปัญญ�ชนิดนี้เกิดจ�กก�รจินตน�ก�ร	หรือคิด 

พิเคร�ะห์	ใคร่ครวญ	ด้วยวิจ�รณญ�ณ	สุตมยปัญญ�	ปัญญ�ประเภทนี้เกิดจ�กก�รศึกษ�	ฟังจ�ก

ท่�นผู้รู้	อบรม	สัมมน�	ฟังจ�กสื่ออื่นๆและภ�วน�ปัญญ�	เกิดจ�กก�รพัฒน�โดยกระบวนก�รต�่ง	ๆ  

(พระพรหมคุณ�ภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต,	2546	:	10-11)

	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีขีดคว�มส�ม�รถท้ังท�งด้�นวิช�ก�รและท�งด้�นวิช�ชีพ	

จำ�เปน็ทีจ่ะต้องกำ�หนดยทุธศ�สตรด์�้นก�รพัฒน�ปญัญ�ของมวลชน	เป�้หม�ยสงูสดุของยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ต�มแนววิถีพุทธ	คือก�รพัฒน�ให้เกิดปัญญ�ซึ่งมีมรรควิธี	เพื่อส่งผลให้

บรรลุถึงจุดหม�ยสูงสุด	คือ	ก�รหลุดพ้น	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์จึงเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของปัจเจกบุคคลให้ดีขึ้นในทุกด้�น	ทั้งท�งด้�นร่�งก�ย	อ�รมณ์	สังคม	และวิญญ�ณ	ซึ่งแต่ละตัวมี

เครือ่งชีว้ดัคณุภ�พแตกต�่งกันออกไป	ก�รสร�้งยทุธศ�สตร์พัฒน�เป้�หม�ยท�งสังคมนัน้	มหีลกัก�ร

ที่เป็นองค์คว�มรู้ที่จะกำ�หนดยุทธวิธีในก�รพัฒน�ไว้อย่�งเด่นชัด	ส�ม�รถท่ีจะเลือกใช้ได้ต�ม 

กลุ่มเป้�หม�ย	หรือปัจเจกบุคคล	เป็นวิธีก�รของก�รพัฒน�ท่ีส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นยุทธศ�สตร์	

ซึง่จะตอ้งว�งตำ�แหนง่กลุม่เป�้หม�ยทีจ่ะพฒัน�ต�มลำ�ดับของคว�มแตกต่�งท�งด้�นคว�มส�ม�รถ

ท�งสติปัญญ�	เช่น	1)	ผู้ที่มีสติปัญญ�	(IQ)	สูง	ก�รรับรู้	เข้�ใจได้เร็วเรียกว่�	อุคฆฏิตัญญู	2)	มีสติ

ปัญญ�เฉลียวฉล�ดรองลงม�	เรียกว่�	วิปจิตัญญู	3)	 ผู้มีสติปัญญ�ป�งกล�ง	เรียกว่�	 เนยยะ	 

4)	ผู้อับเฉ�ปัญญ�	หรือขั้นปัญญ�อ่อน	เรียกว่�	ปทปรมะ

บทสรุป
	 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ในพุทธศ�สน�เกิดขึ้นตลอดเวล�	นับแต่มีก�รกำ�หนดให้สม�ชิก

ใหมเ่ข�้ม�บวชเปน็พระภกิษุ	ทกุคนเริม่ตน้จ�กศนูยไ์ม่มกี�รนำ�ช�ตชิัน้วรรณะเข�้ม�ในองคก์�รคณะสงฆ์ 

องค์ก�รคณะสงฆ์มีหลักปฏิบัติหรือหลักก�รบริห�รที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้องค์กรสงฆ์น่�เลื่อมใส

จนถงึทกุวนันี	้พระพทุธศ�สน�จงึใหค้ว�มสำ�คญักบักระบวนก�รและปจัจยัในก�รจดัก�รทรพัย�กร

มนุษย์เพื่อทำ�หน้�ที่พัฒน�จิตใจให้พ้นจ�กคว�มทุกข์	และพัฒน�คนให้พร้อมเป็นผู้นำ�

	 ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์วิถีพุทธเป็นก�รประยุกต์ทฤษฎีตะวันตกควบคู่กับหลักธรรม 

คำ�สอนท�งพระพุทธศ�สน�	คือ	ร�ชสังคหวัตถุ	4	พรหมวิห�ร	4	หลักธรรมดังกล�่วทำ�ให้เกิดก�ร

บรหิ�รทีน่ำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ขององคก์�ร	กล�่วคอื	ห�กผูบ้รหิ�รข�ดหลกัธรรม	เป็นผูน้ำ�ทีไ่มใ่ชเ้หตุผล

ในก�รพจิ�รณ�	ไมเ่ปน็กล�งในก�รครองคน	ก็กอ่ใหเ้กดิคว�มไมพ่อใจจ�กผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	เกิดก�ร

ลุกขึ้นม�ต่อสู้จนกล�ยเป็นปมขัดแย้งขององค์ก�ร	ดังที่พระพุทธเจ้�ตรัสไว้ว่�	“เมื่อฝูงโคข้�มฟ�ก
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แมน่ำ�้	ถ�้โคผูน้ำ�ฝงูไปตรง	โคเหล�่นัน้ยอ่มไปตรงทัง้หมดในเมือ่โคผูน้ำ�ฝงูไปตรงในหมูม่นษุยก์เ็หมอืน

กัน	ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้นำ�ถ้�ผู้นั้นประพฤติธรรม	ประช�ชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือน

กัน	ประช�ชนทัง้ประเทศยอ่มอยูเ่ป็นสขุ	ถ�้พระร�ช�ทรงดำ�รงอยูใ่นธรรม”	(อง.จตกุก.	12/352/386) 

ห�กผู้บริห�รจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญช�พึงพอใจในง�น	ขยันและเอ�ใจใส่ต่อง�น	ต�มหลักอิทธิบ�ท	4 

จะชว่ยใหอ้งค์ก�รไดท้รพัย�กรมนุษยท่ี์มศีกัยภ�พ	และนำ�หลกัพระพทุธโอว�ท	3	อนัได้แก	่ประพฤติ

ชอบทั้งท�งก�ย	ว�จ�	ใจ	และทำ�ใจของตนให้สะอ�ดบริสุทธิ์	ไม่โลภ	ไม่โกธร	ไม่หลงม�เป็นปัจจัย

ในก�รเก้ือหนุนก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์วิถีพุทธเพื่อให้ง�นไปสู่คว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย 

ขององค์ก�ร	

เอกสารอ้างอิง
จันทร�นี	สงวนน�ม.	(2545).	ทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหารการศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	

	 บริษัทบุ๊ค	พอยท์จำ�กัด.

ดนัย	เทียนพุฒ.	(2554).	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมัยใหม่.	พิมพ์ครั้งที	่2.	กรุงเทพฯ	:	

	 เอช	อ�ร์	เซ็นเตอร์.	

ติน	ปรัชญพฤทธิ์.	(2535).	ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์.	กรุงเทพฯ	:	จุฬ�ลงกรณมห�วิทย�ลัย.	

นิรมล	กติกุล.	(2554).	องค์การและการจัดการ.	ก�ญจนบุรี	:	สถ�บันร�ชภัฏก�ญจนบุรี.	

พระธรรมปิฎก	(ปอ.	ปยุตฺโต).	(2540).	พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต.	กรุงเทพฯ	:	ธรรมสภ�.

_______.	(2543).	พุทธธรรม.	พิมพ์ครั้งที่	9.	กรุงเทพฯ	:	

	 มห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ช	วิทย�ลัย.	

_______.	(2544).	พระธรรม(ฉบับเดิม).	พิมพ์ครั้งที	่11.	กรุงเทพฯ:	

	 ดวงแก้ว.

_______.	(2546).	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.	พิมพ์ครั้งที	่9.	

	 กรุงเทพฯ	:	มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย.	

_______.	(2550).	พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้.	กรุงเทพฯ	:	

	 ธรรมสภ�และสถ�บันลือธรรม.	

พระพรหมคุณ�ภรณ์	(ปอ.	ปยุตฺโต).	(2546).	หลักแม่บทของการพัฒนาตน.	พิมพ์ครั้งที	่15.	

	 กรุงเทพฯ:	มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย.	

_______.	(2551).	ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. 

	 กรุงเทพฯ	:	ธรรมสภ�.

156
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 2



คณ
ะม
นุษ
ยศ
าส
ตร
แ์ล
ะสั
งค
มศ
าส
ตร

 ์มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สุร
นิท
ร์

พระพรหมคุณ�ภรณ์	(ป.อ.	ปยุตโต).	(2553).	พุทธวิธีในการสอน.	กรุงเทพฯ	:	ธรรมสภ�.	

พระมห�วุฒิชัย	วชิรเมธี.	(2554). มองลึก นึกไกล ใจกว้าง. พิมพ์ครั้งที	่32.	กรุงเทพฯ	:	

	 สำ�นักพิมพ์	ปร�ณ	สนพ.	

พะยอม	วงศ์ส�รศรี.	(2542).	องค์การและการจัดการ.	กรุงเทพฯ	:	พร�นนกก�รพิมพ์.	

พุทธท�สภิกขุ.	(2554).	ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม.	กรุงเทพฯ	:	ธรรมะอินเทรนด์.	

มห�จฬุ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั.	(2539).	พระไตรปฎิกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย. 

 กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย.	

เรืองวิทย์	เกษสุวรรณ.	(2550).	การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM. ISO 9000 

 และการประกันคุณภาพ.	พิมพ์ครั้งที่	7.	กรุงเทพฯ	:	บพิธก�รพิมพ์.	

วิล�วรรณ	รพีพิศ�ล.	(2554).	ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหาร

 ทรัพยากรมนุษย์.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์	วิจิตรหัตถกร.

157
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 2



คณ
ะม
นุษ
ยศ
าส
ตร
แ์ล
ะสั
งค
มศ
าส
ตร

 ์มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภัฏ
สุร
นิท
ร์

158
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 2




