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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ ๓) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ 
"รูปแบบบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ"  จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบเชิงเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และเอกสารทุติยภูมิ 
ได้แก่ อรรถกถา และเอกสารแนวคิดทฤษฎีทางการพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๑ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านผู้บริหารหน่วยงานองค์กรธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา 
จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้น 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตกและองค์กร
ธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้ ๑. แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ๒. การพัฒนาการเรียนรู้
และกระบวนการฝึกอบรม ๓. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๔. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒. กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ น าเอาหลักมงคล ๓๘ ประการ ดังนี้ ๑.พัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายนอก ๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน ๓.พัฒนาหน้าที่ครอบครัว ๔.พัฒนาหน้าที่สังคม   
๕.พัฒนาศีล-ธรรม ๖.พัฒนาชีวิตทางธรรม ๗.พัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด  

๓. การบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
ผู้วิจัยได้น าเอาหลักหลักมงคล ๓๘ ประการ น ามาบูรณาการให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ คือ 

 ๑) การพัฒนาศักยภาพตนเองในองค์กรธุรกิจ คือ  โดยมีกระบวนการพัฒนาภายใน
และภายนอก คือ ๑.ไม่คบคนพาล ๒.คบบัณฑิต ๓.บูชาคนที่ควรบูชา ๔.อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๕.การ
สั่งสมความดี ๖.ด ารงตนชอบ ๗. มีวิทยาการ(พหูสูต)  ๘.ช านาญอาชีพ(มีศิลป) ๙.มีระเบียบวินัย ๑๐.
วาจาสุภาพ  

 ๒) การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ๑.บ ารุงพ่อ
แม่ ๒.บ ารุงบุตรธิดา ๓.บ ารุงสามีภรรยา ๔.การให้ปัน ๕.ธรรมจริยา ๖.สงเคราะห์ญาติ  
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 ๓) การพัฒนางานในองค์กรธุรกิจ โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ๑มีวิทยาการ
(พหูสูต) ๒.ช านาญอาชีพ(มีศิลป) ๓.การงานไม่ค่ังค้าง ๔.การงานไม่มีโทษ  

  ๔) การพัฒนาจิตใจในองค์กรธุรกิจ คือ กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรด้วย
การปฏิบัติกรอบศีลธรรมขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ๑.เว้นบาป ๒.เว้นเสพ 
๓.ไม่ประมาท ๔.เคารพผู้ที่ควรเคารพ ๕.ถ่อมตัว ๖.สันโดษ ๗.กตัญญู ๘.ฟังธรรม ๙.อดทน ๑๐.คนว่า
ง่าย ๑๑.เห็นสมณะ ๑๒.สนทนาธรรม ๑๓.บ าเพ็ญตบะ ๑๔.ประพฤติพรหมจรรย์ ๑๕.เห็นอริยสัจ 
๑๖.ท านิพพานให้แจ้ง ๑๗.จิตไม่หวั่นไหว ๑๘.จิตไม่โศก ๑๙.จิตปราศจากธุลี ๒๐.จิตเกษม  

๔. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัย คือ “รูปแบบบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ” เรียกว่า “PAPE Model” ผู้วิจัยได้น าเอา หลัก
จริยธรรม (Ethics) มาผสมผสานกับการท างาน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ก็เพ่ือให้บรรลุผลตาม ๓ ระดับ คือ พัฒนาศักยภาพ (Potential) พัฒนา
ทัศนคติ (Attitude) พัฒนาความช านาญการ (professional)นั้น โดยน ามาบูรณาการผสมผสานกับ
พัฒนาจิตใจให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา และบุญ เป็นตัวหล่อหลอม
ความประพฤติและการปฏิบัติตนของเรา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  การน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผล และสุดท้ายคือ การ
ประยุกต์ใช้กับการท างาน ถ่ายทอด และแบ่งปัน ชักชวนให้เพ่ือนบุคลากรปฏิบัติตาม ต้องด าเนินชีวิต
ในทิศทางดีงามถูกต้อง ฝึกให้เป็นคนดี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยพัฒนา
ตนเองไปสู่บุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวม เป็นหลักการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ความเจริญ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประโยชน์แก่ชีวิต โดยมีธรรมะเบื้องต้น ขั้นกลาง และการฝึก
ภาคปฏิบัติให้มีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร สังคม 
และประเทศชาติอย่างแท้จริง 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were: 1) to study the principles in personnel 
development in business organization, 2) to study development process in 
Buddhism, 3) to integrate the personnel development in business organization with 
Buddhist development process, and 4) to propose a guideline and a body of 
knowledge in ‘a model of the personnel development in business organization 
integrated with the Buddhist development process’. The data in the study were 
collected from the Tipitaka, Commentaries and documents. The in-depth-interview 
was conducted with 11 experts in business organization and in Buddhism. The data 
were analyzed, synthesized and presented in a descriptive method. 
The results of the study found that: 
 1. The principles of personnel development were obtained from 
western theory and business organization in Thailand as follows: 1. The concept in 
personnel development in business organization, 2. Learning and training process 
development, 3. Development for the best organization, and 4. Moral development. 
   2. The 38 principles of blessings were used as the Buddhist 
development process as follows: 1. External environment development, 2. Internal 
environment development, 3. Family duty development, 4. Social duty 
development, 5. Moral development, 6. Chaste life development, and 7. Ultimate 
life development. 
 3. The integration of Buddhist development process in personnel 
development in business organization with the 38 principles of blessings as follows: 
1) Potential development in business organization with internal and external 
development process; 1. Not to associate with the fools, 2. To associate with the 
wise, 3. To honour those who are worthy to honour, 4. Living in a suitable region, 5. 



 
ง 

Having done meritorious deeds, 6. Perfect self-adjustment, 7. Extensive learning, 8. 
Knowledge of arts and sciences, 9. Trained discipline, and 10. Well-spoken speech. 
2) The development process in organization relation was done by 1. To support 
father and mother, 2. To nurture children, 3. To serve one’s couple, 4. Giving, 5. 
Righteous conduct, and 6. Rending aid to relatives. 
3) The development process in work development in business organization was done 
by 1. Great learning, 2. Skills, 3. Free from complications, and 4. Blameless actions. 
4) Mental development in business organization was done by mental development 
in the frame of fundamental, intermediate and advanced moral consisting of 1. 
Avoiding evils, 2. Abstaining from intoxicants, 3. Diligence in virtues, 4. To honour 
those who are worthy to honour, 5. Courtesy, 6. Contentment, 7. Gratitude, 8. 
Listening to good advice, 9. Tolerance, 10. Amenability to correction, 11. Seeing the 
holy persons, 12. Religious discussion at due seasons, 13. Self-control, 14. A holy life, 
15. Discernment of the Noble Truths, 16. Realization of Nibbana, 17. To have a mind 
which is not shaken by worldly vicissitudes, 18. To have a mind free from sorrow, 19. 
To have the mind undefiled, and 20. To have the secured mind.  
   4. The body of knowledge obtained from the study could be concluded in a 
model called “PAPE Model” by using Ethics in personnel development in business 
organization to achieve Potential, Attitude and Professional, and then integrated with 
Precept, Concentration, Wisdom and Meritorious Actions in Buddhism to train in 
behaviors and mental development. The personnel who have been trained with 
personnel development process in business organization integrated with the 
Buddhist development process are accomplished with work potential and spiritual 
potential and they can share their experiences to others and persuade them to do 
so.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
คือ พระศรีวินยาภรณ์, ดร. ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ กรรมการ ที่ได้เมตตาชี้แนะปรับแก้ให้
วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ นอกจากนั้นขอขอบคุณ อาจารย์ดร.สาลินี  รักกตัญญู ที่ช่วยเหลือแนะน า
วิทยานิพนธ์ให้จนเสร็จสมบูรณ์  

ขอกราบขอบพระคุณพระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษาการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม รวมถึงคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณาจารย์ทุกท่านที่คอยชี้แนะและประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษา ณ 
สถาบันแห่งนี้ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร จิตวณฺโณ) เจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
(ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) หรือ ปิยโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก        
ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อ านวยการ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร ทับทอง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง 
วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาจารย์ ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ ดร.พิชัยรัตน์ จิรานัน
รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์  ผู้จัดการฝ่าย 
สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คุณยุพาวดี วัลยะเพ็ชร์  ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สผ.จ ากัด (มหาชน) คุณปัทมา เอ้ืออรรถ
การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ปัญญาธารา จ ากัด ที่ได้ให้โอกาสสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และค าแนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์อย่างดียิ่ง  

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีบ จินงี่ ดร.น้ านิตย์ ตันติศิริวัฒน์ ดร.กุลยาณี อิทธิวร
กิจ ดร.กิตติศักดิ์ ติรพิมลจันทร์ ดร.สุจิตรา ทิพย์บุรี และดร.วสมน ทิพณีย ์ผู้เป็นกัลยาณมิตรให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัย และตลอดจน ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ปริญญาเอก มมร. รุ่น ๑ รุ่น ๒ รุ่น 
๓ รุ่น ๔ และเพ่ือน ๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 

ขอบุญกุศล คุณค่า คุณประโยชน์อันใดที่ข้าพเจ้าในฐานะผู้วิจัยได้กระท ามาจงอ านวยผลให้กับทุก
ท่าน ขอสักการะน้อมใจแด่พระรัตนตรัย และขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ 
ผู้มีพระคุณที่ท าให้ผู้วิจัยมีวันนี้ได้ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งหลายให้แก่ผู้วิจัยตลอดมาตราบจนทุกวันนี้  
และหากมีสิ่งใดท่ีข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งต่อพระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และครูบาอาจารย์ทุกท่าน ข้าพเจ้ากราบขออโหสิกรรมด้วยเทอญ. 
 

  
 

นางสาวณัฏฐนันธ์  อังศุสิงห์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B9%99_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81


สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ช 
สารบัญตาราง  ฎ 
สารบัญแผนภูมิ  ฏ 
   
บทที่ ๑ บทน า  ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ โจทย์การวิจัย  ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๕ 
 ๑.๕ วิธีการด าเนินการวิจัย  ๖ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ๗ 
 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  ๑๙ 
 ๑.๘ ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย  ๒๐ 
 ๑.๙ ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย  ๒๑ 

   
บทที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ๒๒ 
 ๒.๑ แนวคิดหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

๒.๑.๑ ความหมายของบุคลากร 
๒.๑.๒ ความหมายของการพัฒนาบุคลากร                                                                                                     
๒.๑.๓ ความหมายของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๒.๑.๔ ภูมิหลังและความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
๒.๑.๕ วิธีการพัฒนาบุคลากร 
๒.๑.๖ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร                                                 
๒.๑.๗ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

๒๒ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๗ 
๒๙ 
๓๔ 
๓๘ 

 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
๒.๒.๑ ความหมายของการเรียนรู้ 
๒.๒.๒ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
๒.๒.๓ แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ 
๒.๒.๔ แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

๕๕ 
๕๕ 
๕๗ 
๗๒ 
๗๘ 



 ฌ 

๒.๒.๕ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากร ๘๒ 
 ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจสู่ความส าเร็จขององค์กร

ขีดสมรรถนะสูง 
๒.๓.๑ ความหมายขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
๒.๓.๒ แนวคิดหลักการขององค์การสรรถนะสูง 
๒.๓.๓ วัตถุประสงค์ขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
๒.๓.๔ สภาพแวดล้อม/บริบทขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
๒.๓.๕ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง 
๒.๓.๖ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจที่มีขีดสมรรถนะสูง 

 
๙๑ 
 ๙๑ 
๙๔ 
๑๐๖ 
๑๐๘ 

 
๑๐๙ 
๑๑๖ 

 ๒.๔ แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม/คุณธรรมในองค์กรธุรกิจ ๑๓๒ 
  ๒.๔.๑ แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม ๑๓๒ 
  ๒.๔.๒ แนวคิดบรรษัทภิบาล ๑๓๕ 
  ๒.๔.๓ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๓๘ 
  ๒.๔.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔.๕ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร 
๒.๔.๖ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
๒.๔.๗ ความตระหนักรู้ในตน 

๑๔๑ 
๑๔๔ 
๑๔๕ 
๑๖๒ 

 ๒.๕ สรุปการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
 

๑๖๔ 

บทที่ ๓ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ  ๑๖๖ 
 ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  ๑๖๖ 
 ๓.๒ ความหมายของมงคล  ๑๖๘ 
 ๓.๓ ความเป็นมาของมงคล ๓๘ ประการ  ๑๗๐ 
 ๓.๔ หลักธรรมในมงคล ๓๘ ประการ  ๑๗๓ 
 ๓.๕ การพัฒนาบุคลากรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ 

๓.๕.๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
๓.๕.๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในตนเอง 
๓.๕.๓ การพัฒนาด้านหน้าที่ทางครอบครัว 
๓.๕.๔ การพัฒนาด้านหน้าที่สังคม 
๓.๕.๕ การพัฒนาด้านเสริมสร้างศีลธรรม 
๓.๕.๖ การพัฒนาด้านชีวิตทางธรรม 
๓.๕.๗ การพัฒนาด้านชีวิตขั้นสุดยอด  

 ๑๗๔ 
๑๗๕ 
๑๘๓ 
๑๙๗ 

 

๒๐๖ 
๒๑๗ 
๒๔๔ 
๒๕๕ 

 ๓.๖ บทสรุป  ๒๖๕ 
   
   



 ญ 

บทที่ ๔ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 

  
๒๖๘ 

 ๔.๑ 
๔.๒ 
 
๔.๓ 

หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วยหลักมงคล ๓๘ 
ประการ 
บูรณาการกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วย
กระบวนพัฒนาเชิงพุทธโดยหลักมงคล ๓๘ ประการ 
๔.๓.๑ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองในองค์กรธุรกิจ 

 ๒๖๘ 
 

๒๗๓ 
 

๒๘๑ 
 ๒๘๒ 

  ๔.๓.๒ กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ  ๒๙๑ 
  ๔.๓.๓ กระบวนการพัฒนางานในองค์กรธุรกิจ  ๒๙๗ 
  ๔.๓.๔ กระบวนการพัฒนาจิตใจในองค์กรธุรกิจ  ๓๐๑ 
 ๔.๔ สรุปกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเชิงพุทธ  

 
 ๓๐๘ 

บทที่ ๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะ  ๓๑๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๓๑๐ 
  ๕.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ  ๓๑๐ 
  ๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ  ๓๑๓ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย        

กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
  

๓๑๔ 
  ๕.๒ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ

เชิงพุทธ 
  

๓๒๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๓๓๒ 
  ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๓๓๒ 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  ๓๓๒ 
      

บรรณานุกรม  ๓๓๓ 
บุคลานุกรม  ๓๔๕ 
ภาคผนวก  ๓๔๙ 
      ภาคผนวก ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ ๓๕๐ 
      ภาคผนวก ข รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ ๓๕๒ 
      ภาคผนวก ค หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๕๗ 
     ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๖๙ 

      ภาคผนวก จ ภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๓๗๒ 
   
ประวัติผู้วิจัย   ๓๗๘ 
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สารบัญตาราง 
          หน้า 

 
ตารางที ่๒.๑ การเรียนรู้ ๓ ด้านของ Bloom      ๖๐ 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปคุณลักษณะท้ัง ๖ ประการของการเรียนรู้     ๖๔ 
ตารางท่ี ๒.๓ รูปแบบหรือสไตล์การเรียนรู้       ๗๐ 
ตารางท่ี ๒.๔ วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ๘๓ 
ตารางท่ี ๒.๕ เครื่องมือการพัฒนา       ๘๕ 
ตารางท่ี ๒.๖ ตัวแบบและเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๙๐ 
ตารางท่ี ๒.๗ High performance organization shift     ๙๔ 
ตารางท่ี ๒.๘ การวิเคราะห์แนวคิดหลักการขององค์การขีดสมรรถนะสูง   ๑๐๒ 
ตารางท่ี ๒.๙ การสังเคราะห์แนวคิดหลักการขององค์การขีดสมรรถนะสูง   ๑๐๔ 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงหัวข้อธรรมในมงคล ๓๘ ประการ จ าแนกเป็น ๗ ขั้นตอน  ๒๖๗ 
ตารางที ่๔.๑ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ      ๒๗๓ 
ตารางที ่๔.๒ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรแนวมงคล ๓๘ ประการ    ๒๘๑ 
 



 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

                  หน้า 
แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย      ๒๐ 
แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ๓๙ 
แผนภูมิที ่๒.๒ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านแรงขับ     ๕๓ 
แผนภูมิที ่๒.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลงาน     ๕๔ 
แผนภูมิที ่๒.๔ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองด้านการรู้คิด 
         (Cognitive Domain)       ๕๘ 
แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจ (Affective Domain)  ๕๘ 
แผนภูมิที ่๒.๖ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ (Psychomotor Domain) ๕๙ 
แผนภูมิที ่๒.๗ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ภาคปฏิบัติ (Andragogy in Practicel)  ๖๕ 
แผนภูมิที ่๒.๘ องค์รวมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Holistic Adult Learning Model)  ๖๗ 
แผนภูมิที ่๒.๙ Model of Human Information Processing    ๖๙ 
แผนภูมิที ่๒.๑๐ โมเดลปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้  ๗๔ 
แผนภูมิที ่๒.๑๑ ปัจจัยผลักดัน การวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์งาน วิเคราะห์บุคคล  ๗๙ 
แผนภูมิที ่๒.๑๒ ซีอีเอ็มโมเดล (CEM: Critical Events Model)    ๘๐ 
แผนภูมิที ่๒.๑๓ ตัวแบบกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๘๑ 
แผนภูมิที่ ๒.๑๔  รูปแบบองค์การขีดสมรรถนะสูงของ Schermerhorn, Hunt & Osborn ๑๑๗ 
แผนภูมิที ่๒.๑๕ รูปแบบองค์การขีดสมรรถนะสูง  

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ๑๒๐ 
แผนภูมิที่ ๒.๑๖ รูปแบบองค์การขีดสมรรถนะสูงของ นิสดารก์ เวชยานนท์   ๑๒๓ 
แผนภูมิที่ ๒.๑๗ ระดับจริยธรรมธุรกิจ       ๑๓๔ 
แผนภูมิที่ ๒.๑๘ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ๑๔๓ 
แผนภูมิที ่๒.๑๙ โครงข่ายวัฒนธรรมองค์การThe Cultural Web    ๑๔๔ 
แผนภูมิที่ ๒.๒๐ องค์ประกอบของโมเดล “จิตตปัญญาพฤกษา    ๑๕๐ 
แผนภูมิที่  ๒.๒๑  พระเจดีย์แห่งการศึกษา อันประกอบด้วยองค์สามหรือไตรยางค์แห่งการศึกษา ๑๕๕ 
แผนภูมิที่ ๒.๒๒ หลักการของสุนทรียสนทนา ๔ ประการ     ๑๕๘ 
แผนภูมิที่ ๒.๒๓ การสนทนา ๔ สภาวะ       ๑๕๙ 
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แผนภูมิที ่๕.๑ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      ๓๒๑ 
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   ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ      ๓๒๘ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ของยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดสภาวการณ์
แข่งขันของโลก ดังนั้นทุก ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย จึงต้องพยายามพัฒนาศักยภาพความพร้อม 
เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การแข่งขันระดับโลก การแข่งขันระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้น นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความส าคัญและความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรต่าง ๆ ในอนาคต
ต้องเตรียมความพร้อมของตนเองพร้อมที่จะแข่งขันพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรต่าง  ๆ จ านวนไม่น้อยต้อง
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของตนเอง ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องสรรหาเครื่องมือ และความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับปรุงองค์กรของตนเองให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
และปรับสภาพให้องค์กรอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขันได้ โดยไม่เว้นแม้กระทั่งการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรธุรกิจที่จ าเป็นต้องพัฒนาหรือเป็นการเตรียมคนเพ่ือให้พร้อมต่อความเจริญที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

หลักส าคัญของการพัฒนาบุคลากร คือ จะต้องให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ  การ
ฝึกอบรมด้วยความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป เช่น การให้คนมี
ความรู้ จะต้องฝึกให้มีวินัยในการท างานควบคู่กันไปด้วย การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการสร้างรากฐาน
ระดับการท างานของคนในหน่วยงานให้ดีขึ้น ด้วยการให้ความรู้ การปลูกฝังคุณธรรม การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในการประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรนั้นถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน
ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์กรใดหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรจึง
ปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ – ๗ ที่ผ่านมานั้นได้ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่กลับก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายประการเลย
ทีเดียว แต่ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบบองค์รวม โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของคนและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพและเป็นทุนทางสังคม 



 ๒ 

เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ พัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและทันต่อคู่แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลก๑ 
 บุคลากรในองค์กรมีส่วนส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กร  ปัจจัย
ทางด้านคุณภาพของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรของแต่ละองค์กรก็ประสบกับปัญหาเกิดขึ้นหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน
ลักษณะที่เกิดจากระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร การขาด
ทักษะในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าหลายองค์กรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะหากไม่
ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรในอนาคตได้  ซึ่งผลที่
ได้รับจากการพัฒนานั้นจะไม่สอดคล้องกับความส าเร็จขององค์กร โดยการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้สึกในการร่วมสร้างองค์กร มีน้ าหนึ่งใจเดียวกันจึงถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง หากเป็นยุคสมัย
เดิมอาจใช้วิธีการควบคุมโดยการออกกฎระเบียบข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามได้  แต่ในยุคปัจจุบัน
ทิศทางของการบริหารได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ต้องให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้สึกร่วมในการ
เป็นเจ้าขององค์กร และการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว หรือสวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนดไว้นั้นคงไม่เพียงพอ เพราะในปัจจุบันนี้ระดับความรู้ของบุคลากรสูงขึ้น การเผยแพร่
วิทยาการข่าวสารทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Internet ที่ท าให้บุคลากรได้รับทราบข่าวสารได้
เป็นอย่างดี การพัฒนาบุคลากรขององค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนไปในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นทั้ง
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่ต้องสอดคล้องต่อ ระบบการค้าเสรี กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
ระบบทางการจัดการอ่ืน ๆ ได้แก่ SA8000 , ISO9000 , ISO14000 , GMP&HACCP ฯลฯ ที่ทาง
องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการจ่ายผลตอบแทนจึงมีการเปรียบเทียบกันในลักษณะที่เป็น
ธุรกิจแบบเดียวกัน อาจไม่เหมาะสมกับบางพ้ืนที่ซึ่งมีสถานประกอบการหลายประเภทตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยในปัจจุบันได้ก าหนดให้มีรูปแบบการจ่าย
ผลตอบแทนตามระดับขีดความสามารถ (Competency Based Pay) จึงเป็นลักษณะการบริหาร
ผลตอบแทนที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนาบุคลากรในยุคนี้ อีกทั้งการจัดสวัสดิการนั้นควรจะสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรในองค์กรที่เป็นลักษณะของสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Welfare) โดย
องค์กรที่มีการจัดท าสวัสดิการยืดหยุ่นนั้นยังมีน้อย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของสวัสดิการที่
องค์กรนั้นก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะให้อะไรแก่บุคลากรในองค์กรโดยไม่ได้ค านึงว่าสวัสดิการที่จัดให้นั้น
ตรงกับความต้องการของบุคลากรหรือไม่เพียงใด 

การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงนั้น ควรพิจารณา
ทั้งการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ระบบ และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้างสมรรถนะของคนในองค์กร 
เช่นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งสะท้อนให้เห็นกลไกในการปรับตัว เพ่ือผลักดันพฤติกรรมของ
บุคคล ที่พึงประสงค์ภายใต้แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือ

                                                      
 ๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่
แผนฯ ๑๑, รายงานสรุปผลประจ าปี ๒๕๕๒ ของ สศช., (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนด์พับลิสซิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๗. 
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เรียกว่า HPO อย่างไรก็ตามท้ังโครงสร้าง ระบบ และวัฒนธรรมองค์กร ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถ
ปรับเปลี่ยนผลักดันและใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายการเป็นองค์กรแบบ 
HPO๒ การแข่งขันที่มากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้องค์กรธุรกิจต้องพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง ทั้ง
ความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกไร้พรมแดน  เป็น
องค์กรที่มีความเป็นเลิศหรือองค์การขีดสมรรถนะสูงเป็นเปูาหมายของทุกองค์การทั่วโลก การสร้าง
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะ ปัจจุบัน
นี้องค์กรหลายองค์การเผชิญกับพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้องค์กรต้องปรับ
หรือเปลี่ยนตัวเอง๓ โดยแนวโน้มขององค์กรจะเปลี่ยนไปให้ความสนใจกับการเป็นองค์กรที่ผลการ
ปฏิบัติงานสูง หรือองค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการท างานในรูปแบบใหม่๔ ซึ่งองค์ประกอบขององค์กรขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือต้องเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบบังคับ
บัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป และที่ส าคัญคือ การกระตุ้นให้คนในองค์การรักษาระดับของความเป็น
องค์การสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้
คือ การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร๕ อีก
ทั้งในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ทั้งความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็น
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
 องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นรอบด้านมาโดยตลอด ถึงกระนั้นก็ตามยังคงต้องประสบปัญหาการบริหารบุคลากรอยู่หลาย
ระดับ ซึ่งสามารสรุปเป็นประเด็นหลักได้ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
น้อยกว่าการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ เช่น การบริหารการเงิน การตลาด ซึ่งการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว มีหนทางที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในแง่ของผลก าไรจาการประกอบการมากกว่า
หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุน      

                                                      
 ๒รังสรรค์ ประเสริฐศรี, บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์การภาครัฐไปสูการเป็น
องค์การสมรรถนะสูง, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ฉบับเดือนตุลาคม, ๒๕๕๓. 
หน้า ๒๓.   
 ๓รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร, 
๒๕๔๘), หน้า ๗๖. 
 ๔นิสดารก์ เวชยานนท์, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ดีเคปริ้นติ้งเวิลด์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓ 
 ๕Holbeche, L., The High Performance Organization : Creating Dynam 
Stability and Sustainable Success, Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, ๒๐๐๕. 
page ๑๖๔. 
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     ๒. ปัญหาที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
เป็นยุคที่มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการแข่งขัน ที่มักกล่าวกันว่าถ้ามีข้อมูลสารสนเทศมากกว่าย่อมมี
โอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าผู้ซึ่งไร้ข้อมูลข่าวสาร     
     ๓. ปัญหาที่เกิดจากผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อผู้บริหารระดับสูงละเลยการให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและผู้รับผิดชอบโดยตรงขาดการมองการณ์ไกล หรือวิสัยทัศน์ด้าน
การพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับการขาดการเอาใจใส่ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะ
แสดงบทบาทให้ผู้บริหารระดับสูงได้ประจักษ์ในความส าคัญของบทบาทในองค์กรทางด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรมืออาชีพได้ 
  ๔. ปัญหาระดับพนักงาน ดังเช่นการขาดแคลนบุคลากร หรือบุคลากรไม่สามารถแสดง
บทบาทความสามารถที่โดดเด่นของตนเอง จึงเป็นเหตุให้ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารระดับสูง  
ประกอบกับการขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือให้เรียนรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งจนบุคลากรตาม
ไม่ทัน จึงกลายเป็นความล้าสมัยขององค์กรซึ่งเป็นจุดอ่อนส าคัญ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นปัญหาได้ในที่สุด 
 ๕. ปัญหาด้านการพัฒนาการเรียนรู้จากแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตก เน้นการพัฒนา
ทางด้านเทคนิค มากกว่าด้านจิตใจ จึงดูเหมือนขาดความเอ้ืออาทร ความอบอุ่น ความเมตตา การ
พัฒนาเน้นทางด้านวัตถุ ขาดความสมดุลย์ในการท างานได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดความเครียด 
ความกังวล สุขภาพกายและจิตแย่ลง ขาดความสุขในการท างานและการใช้ชีวิต เน้นให้พนักงานเป็น
คนเก่ง องค์กรปัจจุบันอาจมีการเพ่ิมเติมด้านคุณธรรม จริยธรรม แต่ ไม่เน้นในเรื่องการพัฒนาด้าน
จิตใจ มีความคิดหลักความเชื่อพ้ืนฐานแตกต่างจากวัฒนธรรมและสังคมไทย 
 ส่วนหลักวิชาการพัฒนาบุคลากรที่เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีทางตะวันตกและตะวันออกนั้น   
พบว่ามีหลายประเด็นที่สอดคล้องและแตกต่างกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปัจจุบันมีหลาย
องค์กรธุรกิจได้ให้ความสนใจน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น  
ซึ่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นค าสอนที่มีความลึกซึ้งครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน  
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และให้ผลได้ไม่จ ากัดกาลและสมัย หากองค์กร หรือบุคคลใดน าไปปฏิบัติ
แล้วจะท าให้มีความเจริญก้าวหน้า ความส าเร็จ ความสงบสุขท้ังต่อตนเอง บุคคลอื่นและส่วนรวม และ
เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกวงการของสังคมได้ลดถอยลง จึง
ควรผลักดันและกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับ
การด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนอย่างดีของผู้บริหารองค์กรธุรกิจทุกคนในการ
ก าหนดรู้ปัญหาให้ชัด เพ่ือสืบหาสาเหตุแห่งปัญหานั้น วางเปูาหมายให้ชัดเจนและด าเนินการแก้ปัญหา
ให้ถูกต้องตามหลักอริยสัจ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซ่ึงสาเหตุใหญ่ของปัญหาทั้งมวลนั้นในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดมาจากตัณหาของมนุษย์ หากบรรเทาและละตัณหานั้นเสียได้ ก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาทั้งมวลได้  
 แม้ว่าปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรมาแล้วหลายโครงการ
ทั้งในและนอกองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร แต่ดูเหมือนว่าบุคลากรหรือพนักงานของ
องค์กร ยังขาดจิตวิญญาณของการปฏิบัติงานในการเป็นเจ้าขององค์กร ขาดความเป็นมืออาชีพในการ
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ท างานในแต่ละสายงาน บกพร่องในด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนทั้งต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ส่วนรวม แต่ไม่ถึงกับท าความเสียหายร้ายแรงให้กับองค์กร ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารในทุก
ระดับกับพนักงาน รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจากการที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ” โดยจะศึกษาการใช้หลักธรรมเข้ามาผสมผสานในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรธุรกิจมีความเข้าใจแห่ง จิต ความคิด และสติ อันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น และ
เป็นพ้ืนฐานในการน ามงคล ๓๘ ประการ อันเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับการ
พัฒนาศักยภาพตน พัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนางาน องค์กร และพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร องค์กรธุรกิจ และสังคมส่วนรวม ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว อีกทั้งเสนอองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนา
เชิงพุทธ เพ่ือให้มคีวามสงบสุขอย่างสมดุลต่อไป โดยในการวิจัยนี้ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารขององค์กรได้
ค้นคว้าหลักธรรมค าสอนจากพระไตรปิฎกมาปรับใช้กับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ซึ่ง
ผู้ วิจัยเชื่อมั่นว่า ผลการวิจัยนี้สามารถใช้ เป็นแนวทางหนึ่ งในการประยุกต์หลักธร รมทาง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๒ โจทย์ในการวิจัย  

โจทย์การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดโดยได้น าวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาเป็นหลักในการตั้งค าถาม ดังนี้ 

๑.๒.๑ หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธเป็นอย่างไร  
๑.๒.๓ รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิง 

พุทธมีรูปแบบอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งท่ีจะศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาเชิงพุทธ 
 ๑.๒.๔ เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ” 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์กรธุรกิจที่
โดดเด่นในประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความช านาญในงานและมี
คุณธรรม 



 ๖ 

๑.๓.๒ หลักมงคล ๓๘ ประการที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และในมงคลัตถทีปนี และตามค า
สอนของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ ในฐานะเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรแนวพุทธ 

๑.๓.๓ กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ
เชิงบูรณาการ โดยมีขอบเขตศึกษาตามประเด็น ดังต่อไปนี้  

๑. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๒. กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๓. กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๔. กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

 
๑.๕ วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยจาก
เอกสารต่าง ๆ และเพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ 
กลุ่ม คือ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ จ านวน ๔ คน และ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวน ๗ รูป/คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Formal Interview) โดยมีล าดับวิธีการวิจัย ดังนี้ 

๑.๕.๑ การวิเคราะห์และการวิจัยเอกสาร 
  ศึกษารวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก ในส่วนที่เกี่ยวกับหลัก
มงคล ๓๘ ประการ และเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยนี้ ซึ่งมีอยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ห้องสมุดบริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน
และหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
  ท าการสัมภาษณ์ โดยจะก าหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประเด็นแนวทาง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจของประเทศไทย การสัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth formal Interview) ในขั้นตอนการสัมภาษณ์บุคคล (Key 
Information) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ จ านวน ๑๑ 
รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่

๑) กลุ่มนักบริหารธุรกิจ และนักวิชาการทางการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจ 
จ านวน ๔ คน 

๒) กลุ่มนักวิชาการที่มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๗ รูป/คน  
ในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยแนวการสัมภาษณ์ส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ จะให้
ข้อมูลส าคัญ เพ่ือติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ท่านเหล่านั้นสะดวกในการ
ให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พร้อมทั้งบันทึกเทปการให้



 ๗ 

สัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าบทสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ภาพรวมในประเด็นที่ต้องการต่อไป 

๑.๕.๓ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
ในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทุกส่วนให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตของ

การศึกษา ให้สอดคล้องกันในแต่ละบท เพ่ือให้ได้เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ๑.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบงานวิจัยแล้วจึงน าเสนอเป็น
ลักษณะวิเคราะห์พรรณนาเนื้อหาให้ได้องค์ความรู้ (Content Analysis Description) ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้กรอบการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ผู้วิจัยใช้หลักทฤษฏีการ
เรียนรู้และกระกระบวนการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดนักวิชาการตะวันตกและองค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทย ในส่วนกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัยใช้
หลักธรรมในมงคล ๓๘ ประการ ตามแนวการอธิบายในมังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์๖ และ
ตามแนวการอธิบายในหนังสืออุดมมงคลในพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิสุทธิกวี (ปัจจุบันด ารง
สมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ)๗ และแนวการอธิบายมงคล ๓๘ ของ รศ.สุเชาวน์  
พลอยชุม๘ ตามประเด็นที่ศึกษา คือ  

๑. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๒. กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๓. กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๔. กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรในพระพุทธศาสนา 
 พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรใน มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาวตามหลักไตรสิกขา ซึ่งอ้างถึง พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของ
ไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่า ไตรสิกขานี้เมื่อน ามาแสดงเป็นค าสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ได้ปรากฏใน
หลักท่ีเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ (พุทธโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) คือ๙ 

๑. การไม่ท าความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็นศีล 

                                                      
๖พระสิริมังคลาจารย์. มงคลทีปนี. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๐) 
๗พระธรรมสุทธิกวี (พิจิตร ตธมฺโม ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A.), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘) 
๘รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒.) 

 ๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗. 



 ๘ 

๒. การบ าเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ 
๓. การท าจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา 
ความส าคัญของไตรสิกขา หรือการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลัก

พระพุทธศาสนาไว้ว่า การศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการ
พัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้น
จากการบีบคั้นของอ านาจกิเลสตัณหา ดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์
มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” เมื่อปล่อยวางแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์ 
และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ คือ
เป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เพราะฉะนั้นวิมุตติจึงเป็นเปูาหมายของการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่มี
สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดย
ชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแล้วถือเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เรียกว่า พระอเสขะ หมายถึง ผู้จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ความส าคัญของไตรสิกขาที่น ามาแสดงไว้ข้างต้นนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขา เป็นหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม 
เพ่ือจัดเตรียมสภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือ
ก้าวหน้าไปอย่างได้ผลดีที่สุด สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชน ตลอดจนสังคม
และประเทศชาติต่อไป๑๐  

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง อุดมมงคลในพระพุทธ 
ศาสนา ถึงเหตุเกิดมงคล ๓๘ ประการ และความหมายของแต่ละมงคล โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
ดังนี้ คือ หมวดที่ ๑ ฝึกให้เป็นคนดี (มงคลข้อที่ ๑-๓ คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต และ บูชาบุคคลผู้
ควรบูชา) หมวดที่ ๒ การสร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง (มงคลข้อที่ ๔-๖ คือ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 
มีบุญวาสนามาก่อน และ ตั้งตนไว้ชอบ) หมวดที่ ๓ ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ (มงคลข้อที่ ๗-๑๐ 
คือ เป็นพหูสูต มีศิลปะ มีวินัย และมีวาจาสุภาษิต) หมวดที่ ๔ บ ารุงบิดามารดา เลี้ยงดูบุตร 
สงเคราะห์สามีภรรยา และท างานไม่คั่งค้าง หมวดที่ ๕ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (มงคลข้อที่ 
๑๕-๑๘ คือ บ าเพ็ญทาน ประพฤติธรรม สงเคราะห์ญาติ และการงานที่ไม่มีโทษ หมวดที่ ๖ การ
เตรียมสภาพใจให้พร้อม (มงคลข้อที่ ๑๙-๒๑ คือ งดเว้นจากบาป ส ารวมจากการดื่มน้ าเมา และไม่
ประมาทในธรรม) หมวดที่ ๗ แสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัว (มงคลข้อที่ ๒๒-๒๖ คือ มีความเคารพ มี
ความถ่อมตน มีความสันโดษ มีความกตัญญู และฟังธรรมตามกาล) หมวดที่ ๘ การแสวงธรรมเบื้องสูง
ใส่ตัวให้เต็มที่ (มงคลข้อที่ ๒๗-๓๐ คือ มีความอดทน เป็นคนว่าง่าย เห็นสมณะ และสนทนาธรรมตาม
กาล) หมวดที่ ๙ การฝึกปฏิบัติเพ่ือก าจัดกิเลสให้สิ้นไป (มงคลข้อที่ ๓๑-๓๔ คือ บ าเพ็ญตบะ ประพฤติ

                                                      
 ๑๐พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์). การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวตามหลักไตรสิกขา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑,     



 ๙ 

พรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ และท านิพพานให้แจ้ง) หมวดที่ ๑๐ ผลที่เกิดจากการหมดกิเลส (มงคลข้อที่ 
๓๕-๓๘ คือ จิตไม่หวั่นไหลเพราะโลกธรรม จิตไม่เศร้าโศก จิตปราศจากธุลี และจิตเกษม)๑๑ 

อ าพล บุดดาสาร ได้ศึกษาเรื่อง“การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”โดยมี
วัตถุประสงค์คือ ๑.เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนามนุษย์ ๒.เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์ ๓.เพ่ือบูรณาการการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักการพุทธปรัชญาเถรวาทและ ๔.เพ่ือน าเสนอ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ รูปแบบการบูรณาการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทมี ๓ รูปแบบคือ ๑.การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ตามแนวคิดทฤษฏีตะวันตกมี ๓ ทฤษฏี ได้แก่ ๑.ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ๒ ทฤษฎีระบบ และ    
๓.ทฤษฎีจิตวิทยา 

๒. หลักพุทธปรัชญาเถรวาทเพ่ือการพัฒนามนุษย์เท่าที่น ามาแสดงในงานมีดังต่อไปนี้        
(ก.) หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ได้แก่ ๑.อุฏฐานสัมปทา ๒.อารักขสัมปทา ๓.กัลยาณมิตตตา    
๔.สมชีวิตา (ข) หลักสันโดษ ๓ ได้แก่ ๑.ยถาลาภสันโดษ ๒.ยถาพลสันโดษ ๓.ยถาสารุปปสันโดษ    
(ค) หลักสาราณียธรรม ๖ ได้แก่ ๑.เมตตากายกรรม ๒.เมตตาวจีกรรม ๓.เมตตามโนกรรม ๔.สาธารณ
โภคี ๕.สีลสามัญญตา ๖.ทิฏฐิสามัญญาตา และ (ง) หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ๑.ทาน ๒.ปิยวาจา 
๓.อัตถจริยา ๔.สมานัตตตา 

๓. การบูรณาการหลักพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือการพัฒนามนุษย์จะต้องใช้วิธีน าหลักธรรม
ดังกล่าวมาบูรณาการเพ่ือให้ทฤษฎีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
และหลักสันโดษมาบูรณาการปรับใช้กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี คือ ช่วยลดปัญหา
การแย่งชิง 

๔. องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย คือรูปแบบการบูรณาการการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาเถรวาท เรียกว่า “ULM”Model คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ที่ท าหน้าที่ผลิตตามหลัก
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ไม่เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ไม่ฟุุมเฟือย รู้จักเลือกคบ
มิตร ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและประพฤติปฏิบัติแต่งสิ่งที่ดีงามต่อเพ่ือนมนุษย์และเพ่ือน
ร่วมองค์กร จึงควรน าองค์ความรู้ใหม่ไปใช้เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้รู้จักด ารงชีวิตด้วยวิถีแห่งทางสายกลาง
คือความพอเพียงแบบยั่งยืนสืบไป๑๒ 

ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ท าการเปรียบเทียบปรัชญาของการพัฒนาบุคลากรตามแนวพุทธกับ
ปรัชญาของการพัฒนาบุคลากรกระแสหลักซึ่งเป็นแนวความคิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีทั้งความ
คล้ายคลึงกันและความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีเปูาหมายในการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรเหมือนกันแต่
แตกต่างกันที่เปูาหมายในการพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาบุคลากรกระแสหลักจะพัฒนามนุษย์เพ่ือ

                                                      
๑๑พระธรรมสุทธิกวี (พิจิตร ตธมฺโม ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A.), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘), ๔๓๔ หน้า.  
๑๒อ าพล บุดดาสาร, “การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”, ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศา

สตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, ๑๗๑ หน้า 



 ๑๐ 

สนองตอบความต้องการขององค์การในด้านการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์บุคลากร
หรือเศรษฐศาสตร์ทุนมนุษย์ หรือเพ่ือการเรียนรู้สนองความต้องการของมนุษย์เองตามแนวคิดของ
ปรัชญามนุษย์นิยม แต่การพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธธรรมมีปรัชญาที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่
พัฒนาให้ดีขึ้นได้ สามารถที่จะเรียนรู้จนมีปัญญา เข้าถึงสัจธรรมได้ มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่
ดีกว่าเดิมได้ ทั้งในระดับโลกียภูมิส าหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป และระดับโลกุตรภูมิ 

ปรัชญาประการที่สองของการพัฒนาบุคลากรตามแนวพุทธ คือการใช้หลักอริยสัจ ๔ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับแนวการพัฒนามนุษย์กระแสหลัก โดยที่ตามหลักธรรมอริยสัจ ๔ จะเริ่มต้นที่ “ทุกข์” คือ
การเข้าใจปัญหาของชีวิตที่ต้องมีการแก้ไข ส่วนการพัฒนาบุคลากรของตะวันตกนั้นจะใช้แนวทางการ
มุ่งแก้ปัญหา (Problem Orientation) กล่าวคือการค้นหาปัญหาขององค์การหรือของบุคคลใน
องค์การที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเปูาหมาย จึงต้องท าให้มีการพัฒนาเสริมสร้างทั้ง
ความรู้ ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพ่ือให้มนุษย์ในองค์การนั้นท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น หรือหากยังไม่มีปัญหาก็มองหาโอกาสความเป็นไปได้ที่จะท าให้ดีขึ้น ก าหนดเป็นเปูาหมายใน
การพัฒนาและด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายนั้น ในหลักพ้ืนฐานเรื่องนี้จึงท าให้เป็นภารกิจ
ส าคัญของนักพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธทั้งที่เป็นฆราวาสและพระภิกษุในการชี้ให้มนุษย์เห็น “ทุกขัง” 
คือปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์เพ่ือที่จะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุและทางแก้ปัญหาที่รากเหง้า แทนที่จะ
มีความเข้าใจพุทธธรรมที่ผิด ๆ หรือแต่เพียงผิวเผิน ไม่เข้าใจหลักพุทธธรรมที่แท้จริง น าพาไปสู่การ
พัฒนาที่คลาดเคลื่อนห่างไกลจากค าสอนของพระพุทธเจ้า๑๓  

 ตระกูล ช านาญ กล่าวว่าการพัฒนาทางพุทธศาสตร์เรียกว่าภาวนา หมายถึงกระบวนการ
สร้างหรือท าให้เกิดให้มีขึ้นส่วนบุคคล หรือบุคลากรที่ผ่านการขัดเกลาพัฒนา และตามกระบวนการ
แล้วเรียกว่าภาวิตา หมายถึงถูกพัฒนาแล้วโดยใช้เครื่องมือและกลไก หลักการ ที่จัดเป็นยุทธวิธีตาม
แนวพุทธศาสตร์ คือมีคุณสมบัติและมีวัตถุประสงค์ (Objective) และเปูาหมาย (Goal) ตามรูปแบบ 
(Pattern) ยุทธศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ก าหนดไว้ ๔ มิติ/ด้าน คือ 

  ๑. กายภาวนา หมายถึงการพัฒนากาย ฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก
ทั้งด้ายกายภาพและชีวภาพด้วยดีมิให้เกิดโทษ มีประโยชน์แก่ตนเองและสังคม บ าเพ็ญตนให้เกิด
ประโยชน์ มิให้อกุศลเกิด 

 ๒. ศีลภาวนา หมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ กติกาของสังคม ตลอดถึงขนบธรรมเนียม จารีตวิถี และมารยาทสากลนิยม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ประกอบอาชีพที่สุจริต ใช้ชีวิตถูกต้อง และขยันหมั่นเพียรสร้างผลผลิต
(Product) ให้เพ่ิมขึ้นโดยสุจริตในการประกอบอาชีพ (อุฏฐานสัมปทา) รู้จักฉลาดอดออม (Save) 
ทรัพย์สินที่หามาได้ ด้วยมาตรการต่าง ๆ (อารักขสัมปทา) 

 ๓. จิตตภาวนา หมายถึงการพัฒนาจิต ฝึกอบรมจิต ข่มอารมณ์ความรู้สึกได้ มีความเจริญ
งอกงามทางอารมณ์ (Emotional growth) จิตที่ฝึกอารมณ์ดีแล้วน าความสุขมาให้ จิตที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วยคุณธรรมตามหลักศาสนา มีสมาธิ มีสติมั่นคง ใช้งานได้ดี เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

                                                      
๑๓ฌาน ตรรกวิจารณ์, การพัฒนาบุคลากรมนุษย์เชิงพุทธ, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๐, ๕๖๒ หน้า. 



 ๑๑ 

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง รู้เท่าทันเข้าใจโลกและชีวิตตามสภาวะ เป็นการไตร่ตรองวินิจฉัยเหตุการณ์ตามความ
เป็นจริง เป็นอิสระ ไม่ตามกิเลส รู้และเข้าใจอะไรตามความเป็นจริง๑๔ 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
ประภา หาญสาริกิจ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

รองรับการด าเนินงานกองทุน เพ่ือการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ 
ข้อคือ ๑) เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนและเงินอุดหนุนในบริบทของกอง
บริหารกองทุน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒) เพ่ือ
ศึกษาถึงสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบันทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา อุปสรรค ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานและสาเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อ
การด าเนินงาน และ ๓) ได้ข้อเสนอแนะ/รูปแบบ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน ให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน รองรับการด าเนินงานกองทุนเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในบริบทของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ผลการศึกษาในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า ปัญหาของบุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบางส่วนคือ ขาดโอกาสและไม่อาจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หน่วยงานขาดข้าราชการที่มีความรอบรู้ ทั้งเชิงวิทยาการเฉพาะด้าน และขาด
การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เนื่องจากหลังการปฏิรูประบบราชการ จะไม่มีการ
เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ แต่ปริมาณงานยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ข้าราชการจึงต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานสูง ผลการวิจัยในการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ พัฒนาบุคลากรที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ให้มีโอกาสเปลี่ยนงาน ย้ายงาน ในงานที่มีความส าคัญ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มี
ประสบการณ์มากขึ้น ให้บุคลากรในระดับปฏิบัติที่ไม่เคยได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ ให้ความรู้ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
ความร่วมมือที่ดี มีคลังข้อมูลความรู้ในองค์กร๑๕ 

พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนของประเทศไทย  

ผลการศึกษา พบว่า แนวความคิดในการพัฒนาคนนั้นมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา และมี
ความก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดการพัฒนาคนมีการเคลื่อนตัวไปพร้อมกัน นอกจากนี้
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนยังมีความแตกต่างกันไปจากปัจจัยด้านมุมมอง และความสนใจในการประเมิน

                                                      
 ๑๔ตระกูล ช านาญ, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา, มหาวิทยาลัย : มหามกุฏราช
วิทยาลัย. เชียงใหม่, ๒๕๔๓, (อัดส าเนา). 
 ๑๕ประภา หาญสาริกิจ, แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
เพ่ือการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เอกสารงานวิจัยกองบริหารกองทุน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๐), หน้า ๔-๖. 



 ๑๒ 

ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นร่วมที่น่าสนใจคือ แนวคิดการพัฒนาคน มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคนใน
องค์รวม หรือในด้านมุมต่าง ๆ อย่างรอบด้านมากข้ึน ไม่ได้มองเพียงเปลือกภายนอกในการพัฒนา คือ 
ด้านความรู้ หรือทักษะเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความส าคัญกับด้านมุมอ่ืน เช่น สุขภาพอนามัย 
ครอบครัว ความสามารถ และคุณลักษณะ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การวัดการพัฒนาคนนั้น ไม่ได้มุ่งเน้น
ตัวชี้วัดในด้านมูลค่าเท่านั้น แต่จะต้องให้ความส าคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของ
การเป็นบุคลากรด้วย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับด้านมุมต่าง ๆ ในการมีชีวิตและใช้ชีวิตของมนุษย์ในแต่
ละบริบท๑๖ 
 เลิศชัย สุธรรมานนท์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะด้านเทคนิคของนักบริหาร
บุคลากรในองค์การภาคธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบาท สมรรถนะด้านเทคนิคที่
เหมาะสมกับบทบาทของนักบริหารบุคลากร ผลการวิจัยพบว่านักบริหารบุคลากรขององค์การธุรกิจใน
ประเทศไทย มีบทบาท ๔ บทบาท เรียง ตามล าดับความส าคัญคือ (๑) บทบาทการวางระบบงานและ
น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากมนุษย์ (๒) บทบาทการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (๓) 
บทบาทการให้ค าปรึกษาแนะน าการบริหารบุคลากร และ (๔) บทบาทการอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการด้านบุคลากร การเก็บข้อมูลด้านสมรรถนะได้สร้างแบบสอบถามจากสมรรถนะทางเทคนิค 
๑๖ ด้าน ให้มีระดับความลึกซึ้งเชี่ยวชาญ (Proficiency Level) ๔ ระดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ยื่นยันการใช้สมรรถนะทุกสมรรถนะ แต่มี การร่วมกลุ่มสมรรถนะละ ๒ ระดับ จึงแยกออกมาเป็นชื่อ
สมรรถนะใหม่ ๑๖ เป็น ๓๒ สมรรถนะ เมื่อวิเคราะห์ต่อไป ว่าแต่ละบทบาทต้องการสมรรถนะได้บ้าง 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการสร้างแบบทด สอบเพื่อการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการ 
พัฒนาโปรแกรมการศึกษา หรือการพัฒนานักบริหารบุคลากร ที่ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น๑๗  

กุลชลี พวงเพ็ชร์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การฝึกอบรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาอิทธิพลของ
ลักษณะขององค์การ ซึ่งได้แก่ ขนาดขององค์การและลักษณะ ความเป็นเจ้าขององค์การ ที่มีต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมของธุรกิจประกันภัย ๒) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
สื่อกลาง ซึ่งได้แก่ นโยบาย ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การ การสนับ สนุนของผู้บริหารระดับสูง 
และงบประมาณที่มีต่อการ ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการฝึก อบรมของธุรกิจประกันภัย 
๓) ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ ขององค์การที่มีต่อปัจจัยสื่อกลาง และศึกษาอิทธิพลของ ปัจจัย
สื่อกลางที่มีต่อการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา บุคลากรด้านการฝึกอบรมของธุรกิจประกันภัย และ ๔) 
เสนอตัวแบบของกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ด้านการฝึกอบรมที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทย 

                                                      
 ๑๖พีรธร บุณยรัตพันธุ์, ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของประเทศ
ไทย.  www.nu.ac.th/nice/adminsys/Apa%202/ตัวอย่างบทความจากงานวิจัย.doc, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๔. 
 ๑๗เลิศชัย สุธรรมานนท์, สมรรถนะด้านเทคนิคของนักบริหารบุคลากรในองค์การภาคธุรกิจ . 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๕๑, ๒๐๗ หน้า. 

http://www.nu.ac.th/nice/adminsys/Apa%202/ตัวอย่างบทความจากงานวิจัย.doc


 ๑๓ 

ผลการวิจัยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า พนักงาน ขาดแรงจูงใจในการฝึกอบรม
และไม่ยอมรับสิ่งใหม่ บริษัท ประสบปัญหาสมองไหล ระบบการบริหารไม่เอ้ือต่อการ พัฒนาบุคลากร 
และการพัฒนาบุคลากร ขาดความต่อเนื่อง จึงท าให้การพัฒนาบุคลากร ของบริษัทประกันภัยไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ตัวแบบของการ พัฒนาบุคลากรของบริษัทประกันภัยในประเทศ ไทย ควรเน้นการท า
แผนการพัฒนาบุคลากรระยะปาน กลางหรือระยะยาว จัดท าระบบค่าตอบแทนเพ่ือสร้างแรง จูงใจ
และความจงรักภักดีให้แก่บุคลากร๑๘ 

สุพินดา ธีระวราพิชญ์ ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ พบว่า การพัฒนาบุคลากร
เชิงกลยุทธ์ จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในระยะยาว โดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่หลากหลายและให้ความส าคัญทั้งกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ซึ่งกลยุทธ์เป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะภายในองค์การ ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อนภายในองค์การ กับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาสและ
อุปสรรค ซึ่งองค์กรจะต้องแสวงหาหรือปรับกลยุทธ์ขององค์เพ่ือให้สอดคล้องกันกับทรัพยากรของ
องค์กรเอง สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ในแง่ของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคทั้งในแง่มุมของการพัฒนาระดับบุคคล ระดับทีม การพัฒนา องค์กร และ
การพัฒนาอาชีพ เพ่ือน าไปก าหนดแผนการพัฒนาว่าองค์กรและบุคลากรในองค์กรมีสภาพเป็น
อย่างไร ต้องได้รับความรู้ ทักษะ วัฒนธรรม พร้อมทั้งจะเสริมสร้างบรรยากาศที่จะกระตุ้นคนใน
องค์การได้อย่างไร ตลอดจนองค์กรจะต้องมีระบบ มีแบบแผนอย่างไรที่จะให้ครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วน
ได้เสีย จากการด าเนินงานขององค์กร รวมไปถึงมีกลยุทธ์อย่างไรในการพัฒนาบุคลากร๑๙ 

ประชา ตันเสนีย์ ได้ท าการวิจัย “เรื่องรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) วิเคราะห์อิทธิพลตัวบ่งชี้ที่เป็น
องค์ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร ๒) วิเคราะห์
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในการเปรียบเทียบขนาดและทิศทางขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในอาชีพของผู้บริหารระดับสูง และ ๓) ก าหนดรูปแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุจากองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า (๑) อิทธิพลตัวบ่งชี้ที่เป็นองค์ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผ่านปัจจัยการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร จ านวน ๑๑ ปัจจัย ดังนี้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การ
พัฒนาตนเอง ความเป็นผู้น า กรอบการด าเนินชีวิตเพ่ือความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างาน 
ความคิดในการสร้างวิสัยทัศน์แบบเน้นการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงาน 

                                                      
 ๑๘กุลชลี พวงเพ็ชร์, กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย:ศึกษา
เฉพาะกลยุทธ์การฝึกอบรม, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง), ๒๕๕๐, ๒๑๑ หน้า. 
 ๑๙สุพินดา ธีระวราพิชญ์, การพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๔๙, ๒๑๓ หน้า. 



 ๑๔ 

การท างานเป็นทีมการสนับสนุนการท างานเป็นทีม โครงสร้างระบบการคิด การคิดอย่างเป็นองค์รวม 
(๒) ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกสูงที่สุดต่อความส าเร็จของผู้บริหารระดับสูง คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การสร้างทีมงานและการคิดแบบองค์รวมตามล าดับและปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดต่อความส าเร็จของ
ผู้บริหารระดับสูงคือ การพัฒนาตนเอง และ (๓) รูปแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุจาก
องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่า GFI = ๐.๙๘, ค่า AGFI = 
๐.๙๕, ค่า RMR = ๐.๐๒๓ และค่า P = ๐.๐๕๔) ประกอบด้วย ความรู้ของตนเอง แบบแผนความคิด
อ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีมงานและการคิดอย่างเป็นระบบ๒๐ 

๑.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑.)เพ่ือประมวลวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตตา
ปัญญาศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด าเนินการอยู่และ ๒.)เพ่ือวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บนฐานจิตตปัญญาในมหาวิทยาลัยมหิดล วิธีด าเนินการวิจัย ใช้การวิจัยเอกสาร วิเคราะห์แนวทางการ
จัดกระบวนการการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาในมหาวิทยาลัย ๔ แห่งในต่างประเทศ สังเกตการณ์สอน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จัดสนทนากลุ่มนักศึกษา และสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบสัมภาษณ์ รวมถึงการให้นักศึกษาเขียนบันทึกการ
เรียนรู้  ผลการศึกษาวิจัยถึงมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง พบว่าการด าเนินการของทั้ง ๔ มหาวิทยาลัยมี
ปัจจัยร่วมกันได้แก่ปัจจัยภายใน คือความรักความเมตตา ความตระหนัก ประสบการณ์ตรง คิด
ใคร่ครวญ เห็นเชื่อมโยง การคิดเชิงวิพากษ์ และวิจารณญาณ ปัจจัยภายนอกคือ การเรียนรู้แบบองค์
รวม กัลยาณมิตรแบบอย่างของผู้สอน ปัจจัยเกื้อกูลหนุน คือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เนื้อหา หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรและการจัดแหล่งเรียนรู้ ส่วนการศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่ามหาวิทยาลัยได้เริ่มจากการเตรียมตัวผู้สอนโดยจัดให้มีประสบการณ์ผ่านกระบวนการจิ ตต
ปัญญาศึกษา และผู้สอนร่วมกับผู้วิจัยได้น าเอาแนวทางเหล่านั้นมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
เช่นการเพ่ิมกิจกรรมในชั้นเรียน ให้มีสมาธิ สุนทรียะสนทนา มีการประเมินผลดูการเปลี่ยนแปลง
ภายในตัวผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดการตระหนักรู้ และการใคร่ครวญ ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตร แบบอย่างผู้สอน และการเรียนรู้แบบองค์รวมปัจจัยเกื้อหนุน คือ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล 

จากการศึกษาเอกสารและกรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท าให้ได้แนวทางและความหมาย
ของจิตตปัญญาศึกษา และน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยว่าจ าเป็นต้องใช้กระบวนการจิตตปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทยว่าจ าเป็นจะต้องใช้กระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาในทุกข้ันตอนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับแนวคิด ระดับปฏิบัติและระดับโครงสร้างสถาบัน

                                                      
๒๐ประชา ตันเสนีย์, รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัท(มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), 
๒๕๕๐, ๒๓๓ หน้า. 



 ๑๕ 

ต้องเตรียมการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้มีการปฏิบัติจริงร่วมกัน เกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็น 
“ปัญญาปฏิบัติ”๒๑   

มนสภรณ์ วิฑูรเมธา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริม
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล” ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบกัลยาณมิตรใน
การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล และเปรียบเทียบผลการทดลองใช้ระบบ
กัลยาณมิตรในด้านความเป็นกัลยาณมิตร ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมกัลยาณมิตร ทักษะการฟัง การ
เห็นคุณค่าในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ของทางการเรียน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ระบบ
กัลยาณมิตรท าให้นักศึกษาผู้เป็นกัลยาณมิตรมีความรัก ความเอ้ืออาทร เป็นมิตรกับผู้อ่ืน  พัฒนา
บุคลิกภาพให้ยิ้มแย้ม ใจเย็น หนักแน่น อดทน รับฟัง พูดดี คิดดี เห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนนักศึกษาที่
ได้รับการดูแลจากระบบกัลยาณมิตร พบว่า มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ให้ความใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเอง 
มีสัมพันธภาพที่ดี ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือด้านการเรียน และการปรับตัว๒๒ 

ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ” ศึกษาวิจัยเชิง
บุกเบิกและสรุปผลว่า สมมติฐานที่ผิดพลาดของการพัฒนาบุคลากรตามแนวตะวันตก ท าให้มนุษย์มี
ฐานะเป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่ต้องปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ องค์กรจูงใจด้วยโภคทรัพย์ เป็น
การเพ่ิมพูนกิเลสไม่รู้จบ การน าพุทธธรรมมาเป็นเปูาหมายในการพัฒนาจะท าให้บุคลากรมีชีวิตที่ดี มี
ความสุข ท าให้มนุษย์พัฒนาไปสู่เปูาหมายทั้งระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม การบูรณาการพุทธ
ธรรมเข้ากับองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรของตะวันตก นับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ต่อ
การพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ๒๓ 

ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท” ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยการเพ่ือน าเสนอแนวทางปฏิบัติ
ทางจริยศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทท่ามกลางระบบทุนนิยมสมัยใหม่
ในปัจจุบัน และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยได้
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ ๓ องค์กร ที่ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการสัมมาอาชีวะ อย่าง สันติอโศก 
เครือข่าย FWBO และอภัยภูเบศร์ น าธุรกิจให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับการน้อมน าเอาค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการบริหารด าเนินงาน สามารถที่จะสร้างเอกภาพให้แก่ชีวิตของผู้ท างาน 
และสร้างเอกภาพให้แก่สังคมโลก ความส าเร็จของทั้งสามองค์กรแสดงให้เห็นว่า การด าเนินธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดของพระพุทธศาสนาตามหลักการสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง และสะท้อนถึง
ความเป็นสากลของพุทธธรรม ที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง ไม่ยกเว้นแม้แต่โลกธุรกิจ ทั้ง ๆ ที่แต่ละองค์กร 
มีความแตกต่างกันในแง่การด าเนินธุรกิจ แต่มีความเหมือนกันที่แต่ละองค์กรมีการประยุกต์หลักค า

                                                      
๒๑จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, “การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐,๔๓๗ หน้า. 
๒๒มนสภรณ์ วิฑูรเมธา, “การพัฒนาระบบกัลยาณมิตรเพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย), ๒๕๔๓, ๑๙๖ หน้า. 

๒๓ฌาน ตรรกวิจารณ์, การพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๒.   



 ๑๖ 

สอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
วัฒนธรรม และสังคมของตนในวิถีเฉพาะตน จากผลการวิจัยนั้น องค์กรทั้งสามได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
หลักการสัมมาอาชีวะเป็นจริยธรรมทางธุรกิจที่สร้างรายได้ และสร้างความเติบโตแก่องค์กรอย่าง
ต่อเนื่องมั่นคง เป็นการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็น
การพัฒนาจิตใจ และเป็นมรรคาในการพัฒนาชีวิตของผู้ท างานสู่จุดหมายสูงสุด ความส าเร็ จของ
องค์กรทั้งสามแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาและธุรกิจไม่ใช่อุดมการณ์ที่สวนทาง ไม่ใช่เส้นขนานที่ไม่
บรรจบ แต่คือเส้นตรงเดียวกันที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้๒๔ 

ประโยชน์ ส่งกลิ่น ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาตน
ตามแนวค าสอนในมงคลสูตร” วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีอยู่ ๒ ประการ ๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาค าสอนในมงคลสูตรแต่ละข้อ และ ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาบน
พ้ืนฐานค าสอนในมงคลสูตร  

ในการศึกษาวิเคราะห์ค าสอนในมงคลสูตรแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับของการพัฒนา
ชีวิตเพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม (มงคลที่ ๑-๑๘ )และระดับของการพัฒนาจิตเพ่ือความสิ้นกิเลส (มงคล
ที่ ๑๙-๓๘)โดยในระดับของการพัฒนาชีวิตเพ่ือให้เป็นคนดีของสังคมนั้นประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ 
การสร้างมาตรฐานกฎเกณฑ์ทางความคิดเห็นที่ถูกต้อง (มงคลที่๑-๓) การเตรียมปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในการสร้างชีวิต (มงคลที่ ๔-๖) การฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความสามารถ (มงคลที่ ๗-๑๐)
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว (มงคลที่ ๑๑-๑๔) และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (มงคลที่ 
๑๕-๑๘)ส่วนในระดับของการพัฒนาจิตเพื่อความสิ้นกิเลสนั้นประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ การเตรียม
ความพร้อมส าหรับการฝึกฝนอบรมจิต (มงคลที่ ๑๙-๒๑) การอบรมคุณธรรมและแสวงหาธรรม
เบื้องต้น (มงคลที่ ๒๒-๒๖) การอบรมคุณธรรมและแสวงหาธรรมเบื้องสูง (มงคลที่ ๒๗-๓๐) การ
ฝึกฝนอบรมตนภาคปฏิบัติเพื่อก าจัดกิเลสให้สิ้นไป (มงคลที่ ๓๑-๓๔)และผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม
จนหมดกิเลศ(มงคลที่ ๓๕-๓๘)๒๕ 

พระครูปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักเบญจศีลและเบญจธรรม”งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ ๑.)เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ๒.เพ่ือศึกษาหลักเบญจศีล เบญจธรรมในพระพุทธศาสนาและ ๓.เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม 

ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกมีความหมายว่า มนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีค่าสูงสุดในการพัฒนาองค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ส่วนในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการเป็นผู้ฝึกตนตามหลัก

                                                      
๒๔ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, จริยศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๖, ๒๓๕ หน้า. 

๒๕ประโยชน์ ส่งกลิ่น, “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาตนตามแนวค าสอนใน
มงคลสูตร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๕, ๑๒๓ หน้า. 



 ๑๗ 

ศีลธรรม พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์เองได้อย่างประเสริฐแล้วทรงฝึกผู้ อ่ืนตามบุคคลผู้ฝึกตนจะ
สามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต โดยน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม หลักธรรมดังกล่าวได้แก่ เบญจศีล คือ ศีล ๕ เมื่อปฏิบัติตามศีล ๕ ถือว่าเป็นผู้มีศีล 
ส่วนค าว่าเบญจธรรมมีความหมายเดียวกับ ‘กัลยาณธรรม’ หมายถึง ธรรม ๕ ประการที่ดีคือ สะอาด 
เพราะก าจัดธรรมที่ไม่สะอาด คือ ราคะ โทสะ โมหะได้ เป็นคุณธรรมคู่เบญจศีล ถ้าบุคคลถือปฏิบัติศีล 
๕ ต้องปฏิบัติเบญจธรรมด้วย เบญจศีลเป็นข้อที่ควรงดเว้น ส่วนเบญจธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดความสงบสุข สามัคคี เอื้อเฟ้ือต่อกัน นับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน๒๖ 

ดนสวัสดิ์ ชาติเมธี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์
ตามที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก” วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับภาวะผู้น า ๒.เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏในอรรถกาชาดก ๓.เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ในอรรถกชาดก และ ๔.เพ่ือน าเสนอแนวทาง
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “ภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ในอรรถกชาดก” กล่าวถึง บุคคลที่
แสดงบทบาทการเป็นหัวหน้าโดยได้รับการไว้วางใจจากกลุ่มและได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม ผู้น าใช้ภาวะผู้น า
ผ่านอ านาจ ภาระหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ ในการตัดสินใจบริหารจัดการ  

ภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ คือ ปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ที่ได้แสดงออกใน ๑๐ ชาติตามที่
ปรากฏในมหานิบาตชาดก พระเตมีย์โพธิสัตว์แสดงภาวะผู้น าด้วยการตั้งใจจะบวช พระมหาชนก
แสดงออกทางด้านความเพียรพยายามเอาตัวตนให้พ้นภัยและพยายามสละราชบัลลังก์ พระโพธิสัตว์
สุวรรณสามแสดงออกทางด้านความเมตตาท่ีมีต่อผู้อื่นและมีความกตัญญู พระเนมิราชโพธิสัตว์สุวรรณ
สามแดงออกทางด้านความเมตตาที่มีต่อผู้อ่ืนและความกตัญญู พระเนมิราชโพธิสัตว์แสดงออกด้วย
การเห็นว่าพรหมจรรย์คือการบวชเป็นคุณธรรมที่สูงสุด พระมโหสถโพธิสัตว์แสดงออกด้วยการใช้
ปัญญาในการบริการราชการและบริหารชีวิต พระภูริทัตตโพธิสัตว์แสดงออกทางด้านการรักษา
ศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิต พระจันทกุมารโพธิสัตว์แสดงออกถึงความอดทนไม่ยอมท าผิดแม้ตนจะได้รับภัย 
พระนารทพรหมแสดงออกด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดของพระราชา พระวิธูรบัณฑิตโพธิสัตว์
แสดงออกทางด้านการรักษาสัจจะและสั่งสอนธรรมให้กับผู้คน และพระเวสสันดรโพธิสัตว์แสดงภาวะ
ผู้น าด้วยการเสียสละสิ่งที่รักของบ้านของเมืองและของตนเองเพ่ือช่วยเหลือ 

คุณค่าของภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อการพัฒนาตน คือ การใช้หลักบารมีธรรมสร้าง
ภาวะผู้น าขึ้นในตนโดยมีความเข้าใจพิจารณาอย่างรอบคอบในการรู้จักวางแผนและมองการณ์ไกล ใช้
ภาวะผู้น าไปพัฒนาสังคมให้มีความสุข ความเจริญ มีความสามารถในบริหารจัดการงาน รู้จักแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ไม่ใช้การกระท าที่ผิดศีลธรรมในการแก้ปัญหา สุดท้ายก็คือการยึดมั่นต่ออุดมการณ์
ในการท าความดี ในการรักษาบารมีไม่ให้ขาดตกบ่งพร้อง แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากก็ไม่ละท้ิงธรรม 

                                                      
๒๖พระครูปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา) , “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล

และเบญจธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 



 ๑๘ 

 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ได้ดังนี้คือ “ภาวะผู้น าทางความประพฤติ 
ความคิด และความตระหนักรู้ หรือเรียกว่า “LBTW” Model๒๗ 

พระอุดม สุทฺธจิตฺโต (เฮียงราช) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักมงคลสูตร” ผลการวิจัยพบว่า มงคลสูตร คือ ธรรมชาติที่น าความ
เจริญก้าวหน้ามาให้ สิ่งที่ท าให้มีโชคดี ธรรมที่น ามาซึ่งความสุขความเจริญของชีวิต สิ่งที่เป็นมงคลของ
มนุษย์น ามาซึ่งความสุขความเจริญ และสามารถพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่ประพฤติและปฏิบัติตามให้เข้าถึง
จุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน มี ๓๘ ประการ หลักธรรมในมงคลสูตรสามารถ
น ามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ๓ ขั้น คือ ๑) ขั้นพัฒนาชีวิต คือ พัฒนาตนเอง พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขั้นพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนามนุษย์ในระดับโลกิยะธรรม ๒) ขั้นปรับปรุง
จิตใจให้สูงขึ้น คือ การช าระจิต และการยกคุณภาพจิตให้สูงขึ้น เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับโลกิยะธรรม และเตรียมตัวเข้าสู่ระดับโลกุตรธรรม ๓) ขั้นมุ่ง
ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกข์ คือ มุ่งปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตในระดับโลกุตรธรรม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา๒๘  

พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง
แนวความคิดเชิงจริยศาสตร์ในมงคลสูตร” เป็นการศึกษาแนวความคิดทางจริยศาสตร์ในมงคลสูตร
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ค าสอนในมงคลสูตร ได้ให้แนวคิดทางจริย
ศาสตร์ไว้อย่างกว้างขวาง โดยสรุปได้เป็น ๕ ประเด็นส าคัญ คือ จริยศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จริย
ศาสตร์เกี่ยวกับตนเอง จริยศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัวและสังคม จริยศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษา และ 
จริยศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งอาจกล่าวโดยรวบยอดได้ว่า คือ จริยศาสตร์ขั้นโลกิยะและจริยศาสตร์ขั้นโลกุต
ตระ 

แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาชีวิตตามแนวพุทธศาสนานั้น ต้องด าเนินไปบนพ้ืนฐานของ
ศีลธรรมคุณธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่ระดับต่ าจนถึงระดับสูงสุด และสิ่งส าคัญ แนวคิดทางจริยศาสตร์ใน
มงคลสูตรแสดงให้เห็นว่า ในกระบวนการพัฒนาชีวิตนั้น พุทธศาสนาให้ความส าคัญทั้งเรื่องความดีงาม
เหมาะสมของสิ่งแวดล้อม เรื่องศักยภาพการพัฒนาของตนเอง เรื่องการท าหน้าทางทางครอบครัวและ
ทางสังคมของปัจเจกบุคคล และเรื่องการศึกษา ตลอดถึงการปฏิบัติเพ่ือผลขั้นสูงสุดของชีวิต โดยที่ทุก

                                                      
๒๗ดนสวัสดิ์ ชาติเมธี, “ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์ตามที่ปรากฏใน

อรรถกถาชาดก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๒๑๓ หน้า. 

๒๘พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
หลักมงคลสูตร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, ๑๓๖ หน้า. 



 ๑๙ 

องค์ประกอบของการพัฒนาต้องด าเนินไปด้วยกันอย่างเป็นกระบวนการหรืออย่างบูรณาการ ชีวิตที่ดี
คือชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านตามหลักจริยศาสตร์ที่แสดงไว้ในมงคลสูตร๒๙ 
 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาทั้งที่เป็นการบริหารองค์กรราชการ 
องค์กรธุรกิจ และพุทธธรรมที่ใช้พัฒนาทั้งมงคล ๓๘ ประการ และหลักธรรมอ่ืน ๆ ในด้านส่วนบุคคล
และส่วนองค์กร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาท้ังหมดในงานวิจัยนี้ 
 
๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยใช้กรอบการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ผู้วิจัยใช้หลักทฤษฏีการเรียนรู้และกระ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิดนักวิชาการตะวันตกและประเทศไทย ในส่วน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัยใช้หลักธรรมในมงคล ๓๘ 
ประการ ตามแนวการอธิบายในมงคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์๓๐ และตามแนวการอธิบายใน
หนังสืออุดมมงคลในพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิสุทธิกวี (ปัจจุบันด ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสน
โสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ)๓๑ และแนวการอธิบายมงคล ๓๘ ประการ ของ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม๓๒ 
ตามประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 

๑. กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๒. กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๓. กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๔. กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
๒๙พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิงจริย

ศาสตร์ในมงคลสูตร”, ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๑๖๒ หน้า. 

๓๐พระสิริมังคลาจารย์. มงคลทีปน,ี อ้างแล้ว. 
๓๑พระธรรมสุทธิกวี (พิจิตร ตธมฺโม ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A.), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, 

อ้างแล้ว.  
๓๒รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, อ้างแล้ว. 



 ๒๐ 

สรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๘.๑ ท าให้ทราบหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๑.๘.๒ ท าให้ทราบกระบวนพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ 
๑.๘.๓ ท าให้ทราบถึงผลผลิตของการบูรณาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย

กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
๑.๘.๔ ท าให้ได้แนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ”   
๑.๘.๕ การน าเสนอรูปแบบการพัฒนา(Model) ให้หน่วยงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร อันมี 

ผลต่อเศรษฐกิจสังคมและประเทศ  

- วิเคราะห์เอกสารปฐมภูม ิ
ทุติยภูมิและเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตาม 
กระบวนการวิจยัเชิง
คุณภาพเอกสาร 
(Content Analysis 
Description) 
- สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องทั้งฝุายบรรพชิต
และคฤหสัถ์ (In-Depth 
Interview) 
-สรุปวิเคราะหต์าม
ประเด็นที่ก าหนดไว้ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรธุรกิจเชิงพุทธ 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพตนเอง 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า

ความสัมพันธ์ 
- กระบวนการพัฒนางาน 
- กระบวนการพัฒนาจิตใจ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
องค์กรธุรกิจด้วยหลักมงคล 
๓๘ ประการ (Model) 
 

การพัฒนาเชิงพุทธ 
หลักมงคล ๓๘ ประการที่จัดเป็น
หมวดส าหรับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจ การพัฒนาด้าน 
- สิ่งแวดล้อมภายนอก (มงคล ๑-๔) 
- สิ่งแวดล้อมภายใน (มงคล ๕-๑๐) 
- หน้าที่ทางครอบครัว (มงคล ๑๑-

๑๔) 
- หน้าท่ีสังคม (มงคล ๑๕-๑๘) 
- เสริมสร้างศีลธรรม (มงคล๑๙-๒๕) 
- ชีวิตทางธรรม (มงคล ๒๖-๓๐) 
- ชีวิตขั้นสุดยอด (มงคล ๓๑-๓๘) 

 

การวางแผนและการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรธุรกิจ 
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
- การพัฒนาบุ คลากรและกา ร

จัดการองค์กรขององค์กรธุรกิจ  



 ๒๑ 

๑.๙ ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการ

บริหารจัดการบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เกิดจากการที่องค์กรต้องการที่จะบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
และปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ก็คือ ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดศักยภาพสูงสุดในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้
บรรลุเปูาหมายขององค์กร ทางด้านศักยภาพการท างาน ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ด้าน
พัฒนางานในองค์กร และพัฒนาจิตใจ 

บุคลากรในองค์กรธุรกิจ หมายถึง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในวิสาหกิจเอกชน (Private 
Enterprise) ที่หวังผลก าไร ซึ่งแบ่งออกเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล  
 กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ หมายถึง กระบวนการที่ได้จากแนวทางในการพัฒนาตนเองที่
ปรากฏในมงคล ๓๘ ประการ  
    การพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ การหลีกเลี่ยงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ท างาน ปรึกษากับบุคคลที่มีความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักเคารพผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี  
 กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ การรู้จักฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 
ตั้งตนอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความเชี่ยวชาญในการท างานรักษากฎเกณฑ์กติกาในการท างาน 
รวมทั้งการใช้วาจาที่เหมาะสมในการท างาน  
 การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร หมายถึง กระบวนการพัฒนาความความสัมพันธ์ของ
บุคลากรด้วยการบุคลากรประพฤติตนดี รู้จักหน้าที่ตนเอง ได้แก่ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ การดูครอบครัวตนเองให้ดีและไม่ให้กระทบต่อบุคคลในการท างาน การเอ้ือเฟ้ือใน
กระบวนการท างาน 
 การพัฒนางานในองค์กร หมายถึง กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์ธุรกิจด้วยการ
รู้จักหน้าที่ตนเองและสังคม ได้แก่ มีความขยันหมั่นเพียร การมีหลักการในการท างานที่ดี มีความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ รู้จักท างานอยู่เป็นระบบ ท างานให้เป็นไปตามแผนงาน และมีความถูกต้อง 
 การพัฒนาจิตใจ หมายถึง  กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรด้วยการปฏิบัติกรอบ
ศีลธรรมขั้นต้น ได้แก่ การเว้นจากอบายมุข ไม่ปล่อยตัวไปตามสิ่งยั่วยุ รู้จักบังคับตนเอง รู้จักเคารพ
ผู้อื่น มีความมัธยัตถ์ และรู้จักกตัญญูรู้คุณองค์กรและผู้อ่ืน 
 กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในขั้นกลางด้วยการด าเนินชีวิตทางธรรม คือ การเข้า
รับการอบรมพัฒนาจิตใจ ท าบุญ ให้ทาน รู้จักอบรมตนเองด้วยธรรม และสนทนากับผู้รู้เรื่องการ
พัฒนาจิตใจ 
 กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรขั้นสูง ได้แก่ การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ท าร้าย
และท าลายผู้ใด รู้จักฝึกฝนจิตปฏิบัติตนทันต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท้  

การบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจและพัฒนา
เชิงพุทธ น ามาบริหารจัดการให้เกิดการแนวคิดใหม่ในการพัฒนา และความสามารถในการประสาน
ความสัมพันธ์ของแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


บทที่  ๒ 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ผู๎วิจัยขอ
เสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการ
วิจัย โดยมีเนื้อหาส าคัญในประเด็นตําง ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดหลักการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ  

๒.๒ แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู๎ และกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ 
๒.๓ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจสูํความส าเร็จขององค๑กรขีดสมรรถนะสูง 
๒.๔ แนวคิดด๎านคุณธรรม/จริยธรรมในองค๑กรธุรกิจ  

 ๒.๕ สรุปแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ 
 
๒.๑ แนวคิดหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
 ในการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ผู๎วิจัย
จ าเป็นต๎องกลําวถึงความหมายของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และองค๑ประกอบของระบบการ
พัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจให๎ทราบเป็นเบื้องต๎นกํอน เพ่ือจะได๎ท าความเข๎าใจ และเห็นถึงสิ่งตําง 
ๆ ได๎อยํางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังตํอไปนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของบุคลากร 
 ในยุคโลกาภิวัฒน๑ที่สภาวการณ๑โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วน าไปสูํยุคของการสื่อสาร
ไร๎พรมแดน เทคโนโลยีการสื่อสารและทรัพยากรกรมนุษย๑ที่มีศักยภาพสูงจึงเป็นป๓จจัยส าคัญที่สํงผล
ตํอการสร๎างความได๎เปรียบให๎กับองค๑กร โดยองค๑กรจะต๎องวางแผนกลยุทธ๑ ในการพัฒนาองค๑กรและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎ทันตํอเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น องค๑กรภาครัฐและเอกชนจึงให๎ความส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎เป็นทุนมนุษย๑ (Human Capital) และสรรหาคนเกํงมาท างานใน
องค๑กร เพ่ือให๎เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค๑กรไปสูํเปูาหมาย 
 “คน” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นบุคลากร เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาองค๑กรสูํการ
แขํงขัน ทั้งนี้เพราะคน เป็นผู๎ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรมตํางๆ ขององค๑กร เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ตั้ง
ไว๎ คนมีความต๎องการความเจริญก๎าวหน๎า จึงพัฒนาเพ่ิมพูนความรู๎ ความสามารถ และทักษะของ
ตนเองให๎ดีขึ้น สํงผลให๎องค๑กรมีการพัฒนาดีขึ้นอยูํตลอดเวลา ในยุคโลกาภิวัฒน๑ที่เต็มไปด๎วยการ
แขํงขันท่ีนับวันจะเข๎มข๎นทุกที ๆ หากองค๑กรใดไมํสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให๎สามารถยืน
หยัดอยูํในวงการของการแขํงขันได๎ ก็จะสูญสลายไปในที่สุด 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได๎ให๎ความหมายของค าวํา “บุคลากร” 
(บุกคะลากอน) น. หมายถึง  ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชํน ในการ



 
๒๓ 

บรรจุแตํงตั้ง การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เป็นต๎น ; ผู๎ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ของหนํวยงาน ซึ่งใน
ภาษาอังกฤษตรงกับค าวํา “Personnel”๖ 

บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่เป็นป๓จจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค๑กรให๎คงอยูํสืบไป
ทํามกลางกระแสการแขํงขัน และเป็นป๓จจัยน าพาองค๑กรไปสูํเปูาหมายและก๎าวสูํการเป็นองค๑การชั้น
น าได๎อยํางประสบความส าเร็จ ดังนั้น การก าหนดวิธีการพัฒนาองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎เป็นผู๎ที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นเลิศ มีการสั่งสมความรู๎ มีทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญ และมีการขยายขอบเขตความรู๎ ความสามารถอยํางตํอเนื่อง โดยมีการถํายทอดความรู๎ให๎
คนในองค๑กร สํงผลท าให๎องค๑กรเกิดกระบวนการการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  บุคลากรเกิดการยอมรับ
ความคิดใหมํ ๆ และแบํงป๓นถํายทอดความรู๎ รวมทั้งเกิดการเรียนรู๎ไปด๎วยกันทั้งองค๑กร น าไปองค๑กร
แหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) อยํางตํอเนื่อง๗  ซึ่งเป็นการสร๎างต๎นทุนที่มีความคุ๎มคํา
ให๎กับองค๑กร ท าให๎องค๑กรเต็มเปี่ยมไปด๎วยทุนความรู๎ (Knowledge Capital)  พร๎อมทั้งยังเป็นการ
สร๎างทุนมนุษย๑ (Human Capital Building) 
 สรุปได๎วํา บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ท างานในองค๑กรของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เป็น
บุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นเลิศ มีการสั่งสมความรู๎ มีทักษะในการท างาน มีความเชี่ยวชาญ 
และจะน าพาองค๑กรไปสูํความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
 ๒.๑.๒ ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นการแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื่องจากความเจริญของ
วิทยาการตํางๆ ตลอดจนเทคนิควิธี ในการท างานที่ เปลี่ยนแปลงไปอยูํ เสมอ คนที่มีความรู๎
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่ในสมัยหนึ่งอาจจะเป็นคนที่หยํอนความสามารถไปในอีก
สมัยหนึ่งก็ได๎ เพ่ือให๎ผู๎ปฏิบัติงานเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่อยูํ เสมอ ไมํวํา
วิทยาการและหน๎าที่ความรับผิดชอบนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 
 การพัฒนาบุคลากรมีความหมายตรงกับค าวํา “Development of Personnel” โดยมี
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎หลายทําน ดังตํอไปนี้ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ๑ ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาบุคลากรวําเป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การสํงเสริมให๎บุคคลมีความรู๎ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ท างานอันจะเป็นผลให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น

                                                           

 
๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร๑พริ้นท๑ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน๎า ๖๗๕. 

 ๗Senge, P.M.,The Fifth Discipline : The art and practice of the learning 

organization, (New York : Doubleday/Currency, ๑๙๙๐), page ๑๐๖.    
 



 
๒๔ 

กระบวนการที่จะสร๎างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู๎ปฏิบัติงานในด๎านตําง ๆ เชํน ความรู๎ ความสามารถ 
ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างานอันจะน าไปสูํประสิทธิภาพในการท างาน๘ 
 นพพงษ๑ บุญจิตราดุลย๑ (๒๕๒๕ : ๒๐๘-๒๐๙) ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาบุคลากรวํา 
เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู๎ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ คํานิยมความสามารถของบุคคล 
ตลอดจนการให๎แนวความคิดใหมํในการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎บุคลากรมีคุณภาพท่ีดีขึ้น๙ 
 พนัส หันนาคินทร๑ (๒๕๒๖ : ๑๓๓) ได๎ให๎ข๎อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรวําประสิทธิผล
ของโรงเรียนยํอมข้ึนอยูํกับความสามารถของผู๎ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู๎ปฏิบัติงานยํอมจะเพ่ิมขึ้น
จากการที่ระบบโรงเรียนให๎โอกาสแกํเขาที่จะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยูํในตัวของเขาแตํละคน
การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่จะต๎องกระท าตั้งแตํแรกเข๎ามาท างานถึงเวลาที่จะต๎องออกจากงาน
ไปตามวาระ๑๐ 

ประชุม รอดประเสริฐ (๒๕๒๘ : ๑๓๒) ได๎สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารตําง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร๎างให๎บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ ความ
เข๎าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจ
จ าแนกออกเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาและการพัฒนา
ตนเอง๑๑ 
 กลําวโดยสรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากร หมายถึงกระบวนการที่มุํงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู๎ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให๎เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพ่ือให๎บุคลากรที่
ได๎รับการพัฒนาแล๎วนั้นปฏิบัติงานได๎ผลตามวัตถุประสงค๑ของหนํวยงานอยํางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลกับองค๑การในทุก ๆ ด๎าน 

๒.๑.๓ ความหมายของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
กระแสความตื่นตัวในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน (Asean 

Economic Community - AEC) เป็นป๓จจัยส าคัญที่ท าให๎องค๑กรจะต๎องเรํงพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎
มีความรู๎ความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพเหมาะสมกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนโดยเน๎น
พัฒนาทักษะการท างาน การใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสามารถทางการใช๎ภาษา และสํงเสริมให๎มี
การเรียนรู๎ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน เพ่ือสร๎างความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันอยํางยั่งยืน และก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีการเปิดเสรีทางการค๎า การบริการ 

                                                           

 
๘สมาน รังสิโยกฤษฎ๑, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล. (กรุงเทพมหานคร : 

สวัสดิการส านักงาน ก.พ., ๒๕๒๒), หน๎า ๘๐. 
 

๙นพพงษ๑ บุญจิตราดุล, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : อนงค๑ศิลป์การพิมพ๑, 
๒๕๒๕), หน๎า ๒๐๘. 
 

๑๐พนัส หันนาคินทร๑, การบริหารบุคลากรในองค์การ, พิษณุโลก : (โครงการต ารา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ๒๕๒๖), หน๎า ๑๓๓. 

 
๑๑

 ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แผนกค า
สอน คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๕), หน๎า ๑๓๒. 



 
๒๕ 

การลงทุน ซึ่งจะสํงผลท าให๎เกิดการแยํงชิงบุคลากรฝีมือดี ฉะนั้นองค๑กรจะต๎องให๎ความส าคัญตํอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เชิงกลยุทธ๑ และเพ่ือสร๎างทุนมนุษย๑ (Human Capital) ให๎กับองค๑กรควบคูํไป
กับการพัฒนาและรักษาคนเกํง ที่มีลักษณะเป็น High Performance และ High Potential  รวมทั้ง
องค๑กรจะต๎องสร๎างแรงจูงใจให๎คนเกํงคนดี รักและภักดีตํอองค๑กรพร๎อมจะทุํมเทก าลังความสามารถ
แรงกาย  แรงใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค๑กรไปสูํ
เปูาหมายสูงสุด 

นักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎วํา 
 “บุคลากรในองค๑กร” (Organization Personnel) หมายถึง บุคคลที่ท างานในภาคธุรกิจ
เอกชน 
 สํวนค าวํา “องค๑การ” เดิมเป็นศัพท๑บัญญัติมาจากค าภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่
ค าวํา "องค๑กร" เป็นศัพท๑บัญญัติมาจากค าวํา organ ซึ่งหมายถึงหนํวยยํอยขององค๑การ แตํในป๓จจุบัน
ใช๎ในความหมายเดียวกัน โดยในทางเศรษฐศาสตร๑ องค๑การ หรือ องค๑กร (อังกฤษ: organization) 
หมายถึง บุคคลกลุํมหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายอยํางหนึ่ งหรือหลายอยําง
รํวมกัน และด าเนินกิจกรรมบางอยํางรํวมกันอยํางมีขั้นตอนเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑นั้น ซึ่งมีทั้ง
องค๑การที่แสวงผลก าไร คือองค๑การที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือการแขํงขันทางเศรษฐกิจ เชํน บริษัท ห๎าง
หุ๎นสํวน ห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎าตํางๆ และองค๑การที่ไมํแสวงผลก าไร คือองค๑การที่ด าเนินกิจกรรม
เพ่ือสาธารณประโยชน๑เป็นหลัก เชํน สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เป็นต๎น๑๒ 

“องค๑กรธุรกิจ” (Business Organization) จึงหมายถึง วิสาหกิจเอกชน (Private 
Enterprise) ที่หวังผลก าไร ซึ่งแบํงออกเป็นนิติบุคคล และไมํเป็นนิติบุคคล องค๑กรธุรกิจที่เป็นนิติ
บุคคล จะประกอบด๎วย ห๎างหุ๎นสํวนสามัญจดทะเบียน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน 
จ ากัด และองค๑กรธุรกิจจัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ และองค๑กรธุรกิจที่ไมํเป็นนิติ
บุคคล จะประกอบด๎วย ธุรกิจมีเจ๎าของรายเดียว และห๎างหุ๎นสํวนสามัญไมํจดทะเบียน 
 “การพัฒนาบุคลากร” (Development of Personnel) หมายถึง การใช๎กลยุทธ๑เชิงรุกที่มี
ความสัมพันธ๑กันอยํางตํอเนื่องในการบริหารจัดการบุคลากร เป็นการแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากความเจริญของวิทยาการตํางๆ ตลอดจนเทคนิคในการท างานที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ 
คนที่มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมกับต าแหนํงหน๎าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจกลายเป็นคนที่หยํอน
ความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได๎ เพ่ือให๎ผู๎ปฏิบัติงานเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเหมาะสมกับต าแหนํง
หน๎าที่อยูํเสมอ ไมํวําวิทยาการและหน๎าที่ความรับผิดชอบจะได๎เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น ในภาพรวมจึงกลําวได๎วํา การพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ หมายถึงกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือเพ่ิมความรู๎ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค๑กร ให๎ตรงกับ
ต าแหนํงป๓จจุบัน แล๎วรองรับตํองานในอนาคตเพ่ือให๎เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อันจะสํงผลให๎เกิดความก๎าวหน๎าในตนเองและองค๑กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ 

                                                           
๑๒http://th.wikipedia.org/, ความหมายองค์การ, จ านงค๑ ทองประเสริฐ. สืบค๎นเมื่อวันที่ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/%20%20%20ความหมาย


 
๒๖ 

ถือเป็นการลงทุนที่คุ๎มคําและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ศักยภาพของบุคลากร 
 องค๑กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยํอมสามารถสร๎าง
ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน น าพาองค๑กรไปสูํความส าเร็จได๎ตามเปูาหมายที่ต๎องการโดยยั่งยืน 
องค๑กรทุกองค๑กรจึงปรารถนา และให๎ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎เป็นทั้งคนดีและคน
เกํงอยูํตลอดเวลา 
 การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมสํวนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมเป็นการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให๎เกิดการเรียนรู๎ มีความช านาญ และทัศนคติ ของตนเอง สํวนการพัฒนานั้น
เป็นการเตรียมบุคคลในองค๑กรเพ่ือรองรับงานในอนาคตและยังเป็นการเพ่ิมความสามารถของบุคคล
ให๎พร๎อมที่จะปฏิบัติงานในป๓จจุบัน 
 โดยเปูาหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรเป็นไปตามหลัก ๕A ดังนี้ 
  ๑. Achieve  คือ ให๎ได๎ให๎บรรลุ ให๎มีความส าเร็จในแงํตัวบุคคล 
  ๒. Active    คือ ให๎มีความคลํองแคลํว แข็งขัน รวดเร็ว และกระตือรือร๎น 
  ๓. Adapt     คือ ให๎สามารถน าไปปรับ และประยุกต๑ให๎เหมาะสมกับหน๎าที่ของตน 
  ๔. Advance คือ ให๎ได๎รับความก๎าวหน๎า ก๎าวกระโดด 
  ๕. Apply     คือ ให๎น าไปใช๎ประโยชน๑ มีความขยันหมั่นเพียร 
 ฉะนั้นประโยชน๑ที่ได๎จากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงแบํงเป็น ๓ ระดับหลักๆ ดังนี้ 
  ๑. ประโยชน๑ในระดับผู๎ปฏิบัติงาน 
  ๒. ประโยชน๑ในระดับผู๎บังคับบัญชา 
  ๓. ประโยชน๑ในระดับหนํวยงาน /องค๑กร  
 นอกจากนั้นแล๎ว สิ่งส าคัญที่ฝุายทรัพยากรบุคคลจะต๎องมีการวางแผนกลยุทธ๑ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการจัดท าวิสัยทัศน๑ภารกิจ และเปูาหมายขององค๑กรขึ้นมา จากนั้นก าหนดยุทธศาสตร๑
ขึ้นมาเพ่ือด าเนินการให๎บรรลุเปูาหมาย โดยสามารถเชื่อมโยงงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข๎ากับ
เปูาหมายขององค๑กรได๎ และสามารถวัดผลส าเร็จของงานได๎เชํนกัน ซึ่งฝุายงานทรัพยากรบุคคลจึงมี
บทบาทในเชิงยุทธศาสตร๑ (กลยุทธ๑) ขององค๑กร ผู๎บริหารองค๑กรจะต๎องน าเอาฝุายทรัพยากรบุคคลเข๎า
มาอยูํในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจตั้งแตํต๎นจนครบวงจร เพ่ือเป็นผู๎จัดวางแผนสูํการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของ Thompson & Strickland ดังนี้ 
 ๑. สร๎างความสามารถขององค๑กรเพื่อให๎น าเอาแผนยุทธศาสตร๑ไปสูํการปฏิบัติอยํางได๎ผลและ
ประสบความส าเร็จ 
 ๒. จัดท างบประมาณเพ่ือก ากับดูแลอยํางมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเข๎าไปสูํกิจกรรมของหํวงโซํ
คํานิยม (Value chain) ที่ส าคัญตํอความส าเร็จ 
 ๓. การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติและก าหนดกลไกให๎มีการปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง 
 ๔. การน าเอาตัวอยํางที่ดีที่สุดมาใช๎ปฏิบัติและก าหนดกลไกให๎มีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
 ๕. การก าหนดระบบสนับสนุนที่จะชํวยให๎บุคลากรขององค๑กรสามารถปฏิบัติตามบทบาทใน
ยุทธศาสตร๑ของตนได๎อยํางประสบความส าเร็จตํอเนื่อง 



 
๒๗ 

 ๖. การผูกระบบการให๎รางวัลผลตอบแทนเข๎ากับสภาพแวดล๎อมทางวัฒนธรรมขององค๑กร 
 ๗. สร๎างระบบสนับสนุนที่เอื้อตํอสภาพแวดล๎อมการท างานและวัฒนธรรมขององค๑กร 
 ๘. การใช๎ความเป็นผู๎น าภายในที่จ าเป็นเพ่ือผลักดันการปฏิบัติให๎ก๎าวหน๎าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร๑อยํางตํอเนื่อง๑๓ 
 สรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ คือ บุคคลที่ท างานในภาคธุรกิจเอกชน หรือ
วิสาหกิจเอกชน ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค๑กรให๎มีศักยภาพที่เหมาะสมตลอดเวลา ต๎องถือ
เป็นการลงทุนที่ส าคัญ การใช๎งบประมาณเพ่ือให๎การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามที่คาดหวังอยํางแท๎จริง 
โดยองค๑กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยํอมสามารถสร๎างความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน น าพาองค๑กรนั้นไปสูํความส าเร็จได๎ตามเปูาหมายที่ต๎องการโดยยั่งยืน 

๒.๑.๔ ภูมิหลังและความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ในอดีตที่ผํานมา มีการเปลี่ยนแปลงองค๑กรอยูํตลอดเวลา จากองค๑กรที่มีผู๎น าหรือผู๎บริหาร

เป็นผู๎ครอบง าและสั่งการ (dominate) การบริหารงานทุกอยํางถูกก าหนดโดยผู๎น า และพนักงานต๎อง
ปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด หากไมํสามารถปฏิบัติได๎ ก็อาจถูกผู๎น าหรือผู๎บริหารท าโทษ กดขี่ขํมเหง มา
เป็นองค๑กรที่มีการบริหารแบบการมีสํวนรํวม เปลี่ยนจากสายการบังคับบัญชาแนวดิ่ง (hierarchy) ไป
เป็นแนบราบ (flat organization)  ทั้งนี้ เพ่ือลดขั้นตอนการบังคับบัญชาให๎เหลือน๎อยที่สุด ท าให๎เกิด
ความคลํองตัวในการด าเนินงานมากขึ้น และท๎ายที่สุด ได๎เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานจากการรับ
ค าสั่งจากหวัหน๎างาน มาสูํการท างานเป็นทีม (teamwork)  เพ่ือให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางราบรื่น
รวดเร็ว ผู๎ปฏิบัติงานมีความสุขในการท างาน เพราะเป็นผู๎ก าหนดวิธีการท างานด๎วยตนเอง การจัดการ
องค๑กรให๎แบนราบและพนักงานมีสํวนรํวม จะเกิดการสํงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เกิดการ
รํวมมือพ่ึงพาอาศัยกันและกัน มีความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติงาน (accountability) เกิดการ
ถํายทอดข๎อมูล ขําวสาร องค๑ความรู๎ และเกิดความคิดสร๎างสรรค๑ ( innovation) จนกลายเป็นองค๑กร
แหํงการเรียนรู๎ (learning organization) ท าให๎ผลผลิตและรายได๎ขององค๑กร (productivity) 
เพ่ิมขึ้น เป็นองค๑กรประสิทธิภาพ (organization effectiveness) สามารถยืนหยัดแขํงขันกับองค๑กร
ตําง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได๎อยําง  
 สํวนประเด็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรนั้น มีนักวิชาการให๎ความหมายในเรื่อง
ความส าคัญและความมุํงหมายของการพัฒนาบุคลากรไว๎ดังนี้  
 ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน๑ ซึ่งอ๎างอิงมาจาก Betts, ๑๙๗๗ ได๎ให๎ความคิดแกํนักบริหารวํา การ
บริหารบุคลากร หมายถึง การบริหารคนหรือแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะวําความส าเร็จในการ
รํวมมือกันท างานเกิดจากการเสริมพลังความรู๎ความสามารถจากแรงงานทุกระดับ ตั้งแตํแรงงานไร๎

                                                           
๑๓Thompson And Strickland, Strategic Management, (13th Edition Charles T. 

Betz, Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource, ๒๐๐๑), page 
๙๗. 



 
๒๘ 

ฝีมือแรงงานฝีมือปานกลาง แรงงานช านาญงาน แรงงานเทคนิคและแรงงานวิชาชีพ ความบกพรํองใน
คุณภาพของแรงงานเพียงสํวนเดียวอาจสํงผลตํอคุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพของงานได๎๑๔  
 สมพงษ๑ เกษมสิน (๒๕๑๓ : ๕๓๔-๕๓๕) ได๎กลําวถึงความมุํงหมายของการพัฒนาบุคลากรไว๎  
๒ ประการ คือ 

๑. ความมุํงหมายขององค๑การ (institutional objectives) เป็นความมุํงหมายที่เน๎นหนักใน
แงํของสํวนรวม ได๎แกํ 

๑.๑ เพ่ือสร๎างความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑.๒ เพ่ือเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
๑.๓ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให๎ได๎ผลสูงสุด 
๑.๔ เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและปูองกันอุบัติเหตุในการท างาน 
๑.๕ เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการท างาน 
๑.๖ เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างานของบุคคล 
๑.๗ เพ่ือพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารด๎านบุคคลให๎มีความพอใจ 
๑.๘ ฝึกฝนคนไว๎เพ่ือความก๎าวหน๎าของงานและการขยายองค๑การ 
๑.๙ สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแกํสาธารณะและ/หรือผู๎มาติดตํอ 

๒. ความมุํงหมายสํวนบุคคล (employee objectives) หมายถึง ความมุํงหมายของ
ข๎าราชการ พนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติอยูํในองค๑การหรือหนํวยงาน ความมุํงหมายสํวนบุคคลนี้ ได๎แกํ 

๒.๑ เพ่ือความก๎าวหน๎าในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนํง 
๒.๒ เพ่ือพัฒนาทําที บุคลิกภาพในการท างาน 
๒.๓ เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างานโดยการทดลองปฏิบัติ 
๒.๔ เพ่ือฝึกฝนการใช๎พินิจฉัยในการตัดสินใจ 
๒.๕ เพ่ือเรียนรู๎งานและลดการเสี่ยงอันตรายในการท างาน 
๒.๖ เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานให๎ดีขึ้น 
๒.๗ เพ่ือสํงเสริมและสร๎างขวัญในการท างาน 
๒.๘ เพ่ือเข๎าใจนโยบายและความมํุงหมายขององค๑การที่ปฏิบัติงานอยูํให๎ดีขึ้น 
๒.๙ เพ่ือให๎มีความพอใจในการปฏิบัติงาน๑๕ 

นพพงษ๑ บุญจิตราดุลย๑ (๒๕๒๕ : ๒๑๓) ได๎กลําวถึงความมํุงหมายของการพัฒนาบุคลากรวํา 
๑. เพ่ือแก๎ไขการท างานที่ด๎อยประสิทธิภาพ เชํน ใช๎วิธีการที่ผิด ปฏิบัติงานลําช๎า หยํอน

คุณภาพมีทัศนคติตํองานในทางท่ีผิด 
๒. เพ่ือเสริมสร๎างสมรรถภาพในการท างาน เชํน หลักการ ทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ปรับปรุงการท างานให๎ดีกวําที่เป็นอยูํ 
                                                           

 
๑๔ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน๑, การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา, (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ สงขลา, ๒๕๓๑), หน๎า ๔. 
 

๑๕www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID,  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร . 

(กระทรวง ศึกษาธิการ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๒), สืบค๎นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗. 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID


 
๒๙ 

๓. เพ่ือเตรียมบุคคลให๎พร๎อมที่จะรับต าแหนํงสูงขึ้นหรือส าหรับงานที่ได๎รับมอบหมายใน
อนาคต 

๔. เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ การสื่อสารในหลักการส าหรับคนในระดับเดียวกันหรือตํางระดับ ให๎
เกิดการประสานงานและรํวมมือกันท างานได๎ดีขึ้น๑๖  

กลําวโดยสรุปได๎วํา ความส าคัญและความมุํงหมายของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรระดับ
ตําง ๆ นั้น ไมํได๎ต๎องการเพียงเงินทองหรือรางวัลลํอใจ  แตํต๎องการการได๎รับความยอมรับนับถือ มี
ปฏิสัมพันธ๑ ได๎รับการมอบหมายงาน รวมทั้งการจัดโครงสร๎างองค๑กรด๎วย ผู๎บริหารสํวนใหญํมักสร๎าง
ความพอใจด๎านการเงิน วันหยุด และสวัสดิการให๎แกํพนักงานเพ่ือเป็นแรงจูงใจให๎พนักงานปฏิบัติงาน
ให๎องค๑กรอยํางเต็มความสามารถ แตํแรงจูงใจทางด๎านกายภาพเป็นแรงกระตุ๎นที่ไมํยั่งยืน เพราะ
คําตอบแทนทางกายภาพไมํสนองความต๎องการของพนักงาน รายได๎ที่ไมํก๎าวหน๎า  การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนระหวํางพนักงานด๎วยกัน จะเป็นตัวท าให๎แรงจูงใจดังกลําวลดลง หรือหายไปอยํางรวดเร็ว 
ในขณะที่แรงจูงใจทางด๎านจิตใจ การยอมรับนับถือเชิดชูสร๎างขวัญก าลังใจ ให๎ค าปรึกษาเพ่ือให๎
พนักงานสามารถตอบสนองความต๎องการของตนเองกลับเป็นสิ่งที่ส าคัญและยั่งยืนกวํา พนักงานใน
องค๑กรที่ได๎แรงจูงใจทางด๎านจิตวิญญาณจะท างานด๎วยความสุข สนุกกับการท างาน เกิดความ
รับผิดชอบ ยิ่งได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบมากเทําไร ก็ยิ่งพอใจความก๎าวหน๎ามากขึ้นเทํานั้น เกิด
การรู๎จักตนเองมากขึ้น รู๎จักการพัฒนาตนเองและผู๎อ่ืน ท าให๎เกิดองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ และองค๑กร
ประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นจึงกลําวได๎วําความส าเร็จในการรํวมมือกันท างานเกิดจากการเสริมพลัง
ความรู๎ความสามารถจากบุคลากรในทุกระดับนั่นเอง  

๒.๑.๕ วิธีการพัฒนาบุคลากร 
ในการท าธุรกิจให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืนนั้น จ าเป็นต๎องอาศัยป๓จจัยหลายๆอยํางรํวมกัน เพ่ือ

ท าให๎องค๑กร “แข็งแกรํง” และสามารถ “แขํงขัน” กับองค๑กรอ่ืนๆในยุคโลกาภิวัฒน๑ที่นับวันจะรุนแรง
มากขึ้น ความแข็งแกรํงขององค๑กรขึ้นกับ ทุนหรือทรัพย๑สินที่จับต๎องหรือนับได๎ เชํน ที่ดิน อาคาร
สถานที่ อุปกรณ๑เครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางด๎านการเงินและผลประกอบการ เป็นต๎น สํวนทรัพย๑สิน
ที่จับต๎องไมํได๎ เชํน ความรู๎ ทักษะ ความเชี่ยวชาญขององค๑กร การสร๎างนวัตกรรม คุณภาพสินค๎า 
ภาพพจน๑ ชื่อเสียง และการยอมรับของสังคม เป็นสิ่งที่ใช๎สร๎างโอกาสและความสามารถในการแขํงขัน
เพ่ือให๎คูํแขํงไลํตามไมํทัน สร๎างความได๎เปรียบในเชิงการแขํงขันทางธุรกิจ 
 ทุนหรือทรัพย๑สินที่จับต๎องไมํได๎ที่ส าคัญขององค๑ กรคือ ทุนทางป๓ญญา  (intellectual 
capital) ที่เกิดจากคนในองค๑กรตั้งแตํผู๎บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต๎น ลงไปถึง
ผู๎ปฏิบัติงาน ทุนทางป๓ญญานี้หมายรวมถึง ความรู๎ ไหวพริบ ความฉลาดเฉลียว ทักษะ ความช านาญ 
ในการด าเนินการเพ่ือให๎องค๑กรเดินไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ ในป๓จจุบันจึงถือวํา ทุนหรือทรัพยากรมนุษย๑ 
เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจทุกแขนง แตกตํางไปจากยุคกํอนที่ถือเอาทรัพย๑สินที่จับต๎องได๎
เป็นสิ่งที่น าพาองค๑กรไปสูํความส าเร็จ ที่เป็นเชํนนี้เพราะทุนมนุษย๑เป็นสิ่งที่ไมํสามารถลอกเลียนแบบ

                                                           

 
๑๖อ๎างแล๎วใน นพพงษ๑ บุญจิตราดุล, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : อนงค๑

ศิลป์การพิมพ๑, ๒๕๒๕), หน๎า ๒๑๓. 
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ได๎ ไมํวําในด๎านทัศนคติ ความคิดและการกระท า รวมถึงมโนธรรมและจริยธรรม องค๑กรสํวนใหญํจึง
มุํงเน๎นพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑อยํางจริงจังมากขึ้น 
 ความส าคัญของทุนมนุษย๑ พนักงานทุกคนในองค๑กรเป็นสิ่งส าคัญในการผลักดันให๎องค๑กรเดิน
ไปสูํความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ องค๑กรเป็นได๎ทั้งสิ่งที่ไมํมีและมีชีวิต พนักงานในองค๑กรท า
ให๎องค๑กรมีชีวิต สามารถเรียนรู๎ เกิดทักษะ สร๎างนวัตกรรม เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค๎าและ
บริการ สร๎างผลก าไรให๎กับองค๑กร กลายเป็นองค๑กรคุณภาพที่แข็งแกรํง สามารถยืนหยัดต๎านกระแส
โลกาภิวัฒน๑ได๎อยํางมั่นคง การสูญเสียพนักงานจากการลาออกท าให๎องค๑กรมีคําใช๎จํายหรือมีต๎นทุน
เพ่ิมข้ึน ได๎แกํ 
 ๑. ต๎นทุนทางตรง ได๎แกํ การลงทุนเพ่ือสรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคคลากรใหมํให๎มีความรู๎
ความสามารถขึ้นมาทด แทนพนักงานเกําที่ลาออกไป เป็นการลงทุนที่สูงและใช๎เวลานาน 
 ๒. ต๎นทุนทางอ๎อม หากมีพนักงานลาออก อาจมีพนักงานคนอ่ืนลาออกตาม พนักงานใหมํ
ขาดทักษะไมํสามารถสนองความต๎องการและความคาดหวังของลูกค๎า ท าให๎ความพึงพอใจของลูกค๎า
ลดลง สํงผลให๎ลูกค๎าไมํกลับมาใช๎บริการอีก นอกจากนี้หากพนักงานที่ลาออกเป็นผลจากความไมํ
ยุติธรรมของผู๎บริหาร องค๑กรก็จะเสียความภักดีของพนักงานไปอีกด๎วย  ท าให๎ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานลดลง สํงผลให๎องค๑กรไมํสามารถแขํงขันกับองค๑กรคูํแขํงได๎ บางครั้ง
ลูกค๎าอาจติดตามพนักงานที่ลาออกไป ท าให๎องค๑กรเสียลูกค๎าเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓. ต๎นทุนคําเสียโอกาส นอกจากองค๑กรจะเสียบุคลากรออกไป องค๑กรยังต๎องเสีย ความรู๎ 
ทักษะ ความสามารถ และภูมิป๓ญญาของพนักงานในการที่พัฒนาองค๑กรให๎ดีขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
การเสียบุคลากรไปให๎กับคูํแขํง เพราะองค๑กรคูํแขํงสามารถรับทราบยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ รวมทั้ง
สามารถน าภูมิป๓ญญาดังกลําวไปใช๎พัฒนาการแขํงขันให๎ดีขึ้น และย๎อนกลับมาเลํนงานองค๑กรเกําของ
เราในอีกทางหนึ่งด๎วย 
 วิธีการพัฒนาทุนมนุษย๑จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ แตํการพัฒนาทุนมนุษย๑เพื่อให๎ได๎บุคลากรที่มีความรู๎ 
ความสามารถ ในการน าองค๑กรไปสูํเปูาหมายได๎อยํางรวดเร็วนั้นอาจท าได๎ยากและล าบาก ต๎องใช๎
เวลานาน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงตํอการลาออกของบุคลากรผู๎มีความรู๎ความสามารถอีกด๎วย ดังนั้น
องค๑กรที่แข็งแกรํง (มีทุนทางด๎านการเงินสูง)  จึงใช๎วิธีทางลัดเ พ่ือให๎ได๎บุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถนั้นไปอยูํกับองค๑กรของตน เกิดสงครามแยํงชิงตัว ไมํแตกตํางกับการซื้อขายแยํงชิงนัก
ฟุตบอลที่มีความสามารถดังที่ปรากฏให๎เห็นกันอยูํในขณะนี้ ป๓จจุบันสงครามแยํงชิงตัวทวีความรุนแรง
มากขึ้น ท าให๎เกิดความเสียหายตํอองค๑กรที่สูญเสียพนักงานคนเกํงไป สํวนองค๑กรที่ได๎พนักงานคนเกํง
ไป ก็สามารถน าบุคลากรนั้นไปใช๎ได๎โดยทันที ไมํต๎องลงทุนฝึกอบรม เป็นการประหยัดทั้งเงินทุน เวลา 
ได๎พนักงานที่องค๑กรต๎อง การอยํางแนํนอน สามารถท าสัญญาให๎บุคลากรนั้นอยูํกับองค๑กรนานเทําที่
ต๎องการ และอาจได๎ผลดีทางอ๎อมดังที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น ดังนั้นผู๎บริหารจึงต๎องหาวิธีที่ท าให๎พนักงานมี
ความสุข จงรักภักดีกับองค๑กร และปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมํให๎องค๑กร
อ่ืนสามารถมาแยํงชิงตัวบุคลากรไปจากองค๑กร ผู๎บริหารพึงเข๎าใจหลักการพ้ืนฐานที่ท าให๎บุคลากรอยูํ
และลาออกจากองค๑กร ดังนี้ 
 ๑. การที่บุคลากรอยูํกับองค๑กร  เป็นธรรมดาที่คนต๎องการท างานกับบริษัทหรือองค๑กรที่มี
ความมั่นคง มีชื่อเสียง คําตอบแทนยุติธรรม งานที่ท านั้นมีความหมายและท๎าทาย  รวมทั้งมี
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ความก๎าวหน๎าจนประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งด๎านงานและครอบครัว ดังนั้นผู๎บริหารจ าเป็นต๎องเห็น
คุณคําและให๎ความส าคัญกับบุคลากร เพ่ือให๎พนักงานภักดีกับองค๑กร สิ่งส าคัญที่สุดคือ  ให๎ในสิ่งที่เขา
อยากได๎ มีการส ารวจความต๎องการของบุคลากรพบวําบุคลากรต๎องการงานที่ตื่นเต๎นท๎าทายเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ ต๎องการท างานในองค๑กรชั้นน า ตามด๎วยคํา ตอบแทนที่ดึงดูดใจ และโอกาส
ของความก๎าวหน๎า องค๑กรจึงต๎อง วางแผนกลยุทธ๑ทางธุรกิจ (business model)  ก าหนดโครงสร๎าง
องค๑กร สร๎างนวัตกรรม และมีทีมน าท่ีดี เพ่ือสร๎างคุณคําขององค๑กรให๎เป็นที่ประจักษ๑ 
 ส าหรับคําตอบแทนที่ยุติธรรมนั้น หมายรวมถึง สิ่งที่จับต๎องได๎ เชํน เงินเดือน โบนัส 
สวัสดิการ และสิ่งที่จับต๎องไมํได๎ เชํน การเรียนรู๎ ความก๎าวหน๎า และความส าเร็จ แม๎วําคําตอบแทนจะ
ไมํใชํสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด แตํก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น ไมํมีใครเลยแม๎แตํพนักงานคนเกํง ที่ไมํต๎องการคําตอบแทน
ที่ยุติธรรม จ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหารจะต๎องบริหารบุคลากรแตํละรายให๎ถูกต๎อง เพราะบุคลากรมี
ความต๎องการแตกตํางกัน บางคนต๎องการคําตอบ แทนที่จับต๎องได๎มากกวําที่จับต๎องไมํได๎ ในทาง
ตรงกันข๎าม บางคนอาจต๎องการคําตอบแทนที่จับต๎องไมํได๎มาก กวําที่จับต๎องได๎ 
 ๒. การที่บุคลากรลาออก ในการด าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลาออกของ
บุคลากร จึงเป็นเรื่องธรรมดา เพราะพนักงานทุกคนมีจิตวิญญาณ มีการคาดหวัง จินตนาการและ
ความใฝุฝ๓น แตํการสูญเสียบุคลากรที่ลาออกไปเพราะ ความผิดพลาด ไมํเข๎าใจ ในตัวผู๎บริหารหรือ
นโยบายองค๑กร โดยเฉพาะบุคลากรคนเกํง คนดี และคนส าคัญ อาจท าให๎องค๑กรถดถอย ขาด
ประสิทธิภาพในการแขํงขัน เปลี่ยนจากก าลังมีชัยชนะมาเป็นฝุายพํายแพ๎ในชั่วเวลาแคํพริบตา ดังนั้น
ผู๎บริหารจึงจ าเป็นต๎องเข๎าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย๑ ค๎นหาบุคลากรที่มีแนวโน๎มจะลาออก 
สาเหตุที่แท๎จริงของการลาออก พร๎อมทั้งด าเนินการแก๎ไขโดยเร็ว เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรที่มีคํา
และจ าเป็นส าหรับองค๑กรในยุคป๓จจุบัน๑๗ 
 แม๎วําองค๑กรสํวนใหญํจะด าเนินการท า exit interview ทั้งจากหัวหน๎าและฝุายบุคคล 
พนักงานสํวนใหญํที่ลาออกก็ไมํได๎บอกความจริงถึงสาเหตุดังกลําว เนื่องจากกลัวความขัดแย๎ง ถูกกลั่น
แกล๎ง ไมํให๎ออก เป็นต๎น ค าตอบของพนักงานสํวนใหญํจึงมาในรูปของ การลาออกเพ่ือไปศึกษาตํอ 
ติดตามสามีหรือภรรยาไปอยูํที่ไกลๆ การตอบสนองคุณดูแลพํอแมํ ดูแลบุตรหลาน กลับบ๎ านเกิดที่
ตํางจังหวัด เป็นต๎น น๎อยรายที่จะบอกสาเหตุที่แท๎จริง และท่ีท างานใหมํโดยเฉพาะหากสถานที่นั้นเป็น
ของคูํแขํงขันขององค๑กรเกํา 
  ฉะนั้นผู๎บริหารจึงควรมีวิธีการด าเนินการเฟูนหาและระบุบุคลากรหรือพนักงานคนเกํง คนดี 
และคนส าคัญ ดังกลําวไว๎ ด๎วยการประเมินจากสํวนส าคัญตํางๆ ดังนี้ 
 ๑. ผลการปฏิบัติงาน (performance) คนเกํงหมายถึง ผู๎ที่ปฏิบัติงานได๎อยํางดีเยี่ยมอยูํอยําง
สม่ าเสมอ สามารถท างานให๎ลุลํวงอยํางมีประสิทธิภาพโดยแทบไมํต๎องควบคุมดูแล มีผลงานเป็นที่
ประจักษ๑ เป็นผู๎ปฏิบัติตามกฎข๎อบังคับและระเบียบขององค๑กรอยํางเครํงครัด มีความซื่อสัตย๑สุจริต 
มุํงม่ันขยันท างาน มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือประโยชน๑ขององค๑กรอยํางเดํนชัด 
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 ๒. ความสามารถในการพัฒนาองค๑กร คนดีขององค๑กรต๎องมีภาวะผู๎น า คิด ท า พูดเป็น มี
ความรู๎ความช านาญที่องค๑กรต๎องการหลาย ๆ ด๎าน มีความเป็นครู เรียนรู๎ได๎เร็ว สามารถสื่อสาร
ความหมายหรือสํงตํอข๎อมูลขององค๑กรได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  สามารถสร๎างนวัตกรรมที่มีคําและ
น าไปปฏิบัติได๎จริง รวมทั้งเป็นที่รักใครํของคนในองค๑กร สามารถโน๎มน๎าวคนในองค๑กรให๎ด าเนินตาม
วัตถุประสงค๑และเปูาหมายขององค๑กรได๎เป็นอยํางดี 
 ๓. ความจ าเป็นตํอองค๑กร บุคลากรที่ถือเป็นคนส าคัญต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความช านาญ 
และทักษะที่ไมํเหมือนใคร และเป็นสิ่งที่องค๑กรต๎องการอยํางยิ่ง สามารถท างานด๎านตําง  ๆ ได๎แทน
ผู๎อ่ืนเมื่อองค๑กรมีความจ าเป็น หากต๎องหาผู๎อ่ืนมาแทน องค๑กรจะต๎องจํายคําจ๎างเป็นเงินจ านวนมาก 
และถ๎าไปอยูํกับคํูแขํงก็จะท าให๎องค๑กรประสบกับความเสีย หายอยํางมาก๑๘ 
 จึงเห็นได๎วําบุคลากรแตํละคนอาจมีความเกํง ความดี และความส าคัญไมํเทําเทียมกัน น๎อย
คนที่จะมีทั้งสามกรณีทัดเทียมกันอยูํในคนๆเดียวกัน องค๑กรของทํานมีคนเกํง คนดี และคนส าคัญ 
มากน๎อยเพียงใด ใครบ๎างที่ทํานจะต๎องธ ารงรักษาให๎อยูํกับองค๑กร แม๎การระบุตัวพนักงานจะเป็นสิ่ง
ส าคัญ แตํเมื่อเวลาผํานไปบทบาทและความต๎องการพนักงานขององค๑กรก็จะเปลี่ยนแปลงไปด๎วย 
ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องประเมินและระบุบุคลากรหรือพนักงานที่จ าเป็นอยํางยิ่งขององค๑กรเป็นระยะๆ 
และอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือองค๑กรจะได๎มีบุคลากรที่มีความพร๎อมตามท่ีองค๑กรต๎องการอยูํตลอดเวลา 
 สํวนกลวิธีในการพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร ให๎เป็นคนเกํง คนดี และคนส าคัญ ผู๎บริหาร
จ าเป็นต๎องก าหนดเป็นนโยบายอยํางชัดเจนในการสนองความต๎องการของพนักงานในองค๑กร แม๎คํา
ตอบ แทนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงานต๎องการ แตํไมํใชํสิ่งแรกๆที่พนักงานคาดหวัง ผู๎บริหารสามารถ
พัฒนาองค๑กรด๎านอ่ืนขึ้นมาชดเชยเพื่อการธ ารงพนักงานดังนี้ 

 ๑. ให๎ความส าคัญกับบุคลากร ด๎วยการเริ่มต๎นอยํางถูกต๎อง องค๑กรต๎องมีระบบในการสรรหา 
คัดเลือก ก าหนดวัตถุประสงค๑ของงานที่ชัดเจน คําตอบแทนที่ยุติธรรม จัดปฐมนิเทศและฝึกอบรม 
เพ่ือให๎บุคลากรเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง การจัดท าให๎ลักษณะดังกลําว เป็นการท า
ให๎บุคลากรเห็นหรือรู๎สึกวํา ตนและงานของตนมีความส าคัญส าหรับองค๑กร 

 ๒. สร๎างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ความสัมพันธ๑ที่ดีของบุคลากรในองค๑กร จะท าให๎ เกิด
ความรัก ความผูกพัน ความนับถือ การรํวมมือรํวมใจ ความจงรักภักดี  และความส าเร็จของ
องค๑กร ความสัมพันธ๑ที่ดีจะเกิดขึ้นไมํได๎หากหัวหน๎าหรือผู๎บริหารสูงสุดไมํเป็นบุคคลที่ทุกคนให๎ความ
เคารพ องค๑กรไมํมีนโยบายที่เดํนชัด ไมํมีวัฒนธรรมองค๑กรที่เกื้อหนุนตํอการสร๎างสัมพันธภาพระหวําง
บุคคลตํอบุคคล บุคคลตํอหนํวยงาน บุคคลตํอองค๑กร หนํวยงานตํอหนํวยงาน และหนํวยงานตํอ
องค๑กร ดังนั้นผู๎บริหารจึงควรท าตัวให๎เป็นที่นับถือ นิยมชมชอบ เคารพรักของบุคลากรทั่วไปทั้งตํอ
หน๎าและลับหลัง ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และสร๎างวัฒนธรรมองค๑กร เพ่ือ ให๎เกิดความสัมพันธ๑ที่ดี
ของบุคลากรในการท างาน 

 ๓. ให๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ หากบุคลากรมีสํวนรํวมในการวางแผนการด าเนินงาน 
และ สามารถก าหนดวิธีการท างานได๎ด๎วยตนเอง รวมทั้งการประเมินผลงาน จะท าให๎เขาเหลํานั้นเกิด
ความเชื่อมั่น เชื่อใจ มองเห็นความส าคัญของตนเองในด๎านความสามารถและความเป็นเจ๎าของ เกิด

                                                           

 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๕๗. 



 
๓๓ 

ความรํวมมือรํวมใจกันท างาน และสร๎างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ผู๎บริหารจึงต๎องกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการให๎แบนราบ มีการแบํงป๓นและกระจายข๎อมูลอยํางเปิดเผยและจริงใจ เพ่ือให๎
บุคลากรสามารถน าข๎อมูลไปใช๎ในการตัดสินใจได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

 ๔. ให๎อ านาจและความอิสระในการตัดสินใจ เมื่อมีการมอบหมายงานและให๎บุคลากรมีสํวน
รํวมในการบริหาร เพ่ือให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต๎องมอบอ านาจในการตัดสินใจกับ
พนักงานให๎มากที่สุดเทําที่จะยอมรับได๎ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในงานบริการก็คือ การแก๎ไขป๓ญหาหน๎างานที่
เกิดขึ้นกับลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและถูกใจลูกค๎ามากที่สุด เพ่ือสร๎างความพึงพอใจและสนอง
ความคาดหวังของลูกค๎าให๎กลับมาใช๎บริการอีกจนกลายเป็นลูกค๎าประจ าในที่สุด 

 ๕. สร๎างความสมดุลระหวํางงานกับชีวิต โดยสร๎างความยืดหยุํนในการท างาน เชํน การจัด
ตารางการท างานที่ยืดหยุํนมากขึ้น การปรับเปลี่ยนหรือออกแบบงานใหมํ เพ่ือให๎เหมาะสมกับ
กาลเทศะและตัวบุคคล การเน๎นที่ผลของงานมากกวําวิธีท างาน เหลํานี้เป็นต๎น 

 ๖. มอบหมายงานที่ท๎าทายให๎มากขึ้น พนักงานสํวนใหญํมีความสุขกับการที่ได๎รับความ
ไว๎วางใจให๎รับผิดชอบท างานที่ท๎าทาย ผู๎บริหารต๎องมอบหมายอ านาจหน๎าที่ที่ท๎าทายและมี
ความหมายให๎กับบุคลากรอยํางทั่วถึงตามความสามารถ ไมํเลือกที่รักมักที่ชัง และต๎องให๎ค าปรึกษา 
แนะน า ชํวยเหลือ เพื่อให๎งานนั้นๆลุลํวงตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายขององค๑กรที่วางไว๎ 

 ๗. สร๎างทัศนคติในการธ ารงรักษาบุคลากร หัวหน๎าหรือผู๎จัดการคือ คนที่องค๑กรไว๎วางใจ
มอบหมายให๎ปฏิบัติงานให๎ส าเร็จโดยอาศัยความรํวมมือจากผู๎อ่ืนเป็นผู๎ท างานแทน หัวหน๎าหรือ
ผู๎จัดการจึงมิใชํเพียงแตํจัดหาคนมาท างาน แตํต๎องรู๎จักบริหารงานที่รับผิดชอบและบริหารปกครอง
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเพ่ือให๎งานส าเร็จ หากหัวหน๎าไมํมีความสามารถดังกลําว ก็จะท าให๎งานขององค๑กรที่
ได๎รับการมอบหมายไมํสามารถลุลํวงไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหัวหน๎าจึงจ าเป็นต๎องให๎
ความส าคัญกับงานและชีวิตสํวนตัวของบุคลากร ให๎ความสนใจและสนับสนุนเรื่องสํวนตัวนอกที่
ท างาน เชํน การสนับสนุนให๎ไปเป็นวิทยากร การฝึกอบรมนอกสถานที่ที่ต๎องการ รวมทั้งการหาวิธีการ
ท างานแบบใหมํๆเพ่ือให๎งานส าเร็จ เพ่ิมความพึงพอใจและลดอัตราการลาออกของบุคลากร๑๙ 
  โดยสรุป ทรัพยากรหรือทุนมนุษย๑เป็นป๓จจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให๎องค๑กรแข็งแกรํงและ
สามารถแขํงขันกับองค๑กรคูํแขํงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การสูญเสียพนักงานไปให๎กับองค๑กรอ่ืนอาจท า
ให๎องค๑การสูญเสียต๎นทุนทั้งทางตรง ทางอ๎อมและคําเสียโอกาส ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องธ ารงรักษา
บุคลากรเอาไว๎ ซึ่งไมํได๎หมายความวํา จะต๎องรักษาบุคลากรทุกคนเอาไว๎ในองค๑กร แตํจะต๎องรักษา
บุคลากรที่สร๎างคุณคําให๎กับองค๑กรอยํางแท๎จริง นั่นคือ ต๎องรักษาบุคลากรคนเกํง คนดีและคนส าคัญ
เอาไว๎ให๎ได๎ โดยประเมินจาก ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการพัฒนาองค๑กรและความจ าเป็น
ของบุคลากรตํอองค๑กร ส าหรับการธ ารงรักษาบุคลากรดังกลําวไว๎กับองค๑กร ผู๎บริหารจะต๎องทราบ
ธรรมชาติและความต๎องการของมนุษย๑ เหตุของการอยูํและการไปจากองค๑กรของบุคลากร ที่ส าคัญคือ 
ความภาคภูมิใจในองค๑กร งานที่ท๎าทายและมีความหมาย คําตอบแทนที่ยุติธรรม และความสมดุล
ระหวํางงานและชีวิตสํวนตัว ผู๎บริหารจะต๎องตอบสนองให๎ตรงกับความต๎องการและความคาดหวังนั้น
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ด๎วยยุทธศาสตร๑ที่แยบยลเหนือชั้นกวําคูํแขํงขัน จึงจะชนะคูํตํอสู๎ในสงครามแยํงชิงตัวที่นับวันจะรุนแรง
มากขึ้น 
 ๒.๑.๖ เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 เปูาหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในป๓จจุบันได๎ให๎ความส าคัญกับกลุํมผู๎ท างาน
ที่เรียกวํา “คนเกํง (Talent)” มากขึ้น จึงท าให๎เกิดสงครามการชิงคนดีคนเกํง (The War of 
Talents) ( Michaels, Jones & Axelrod, ๒๐๐๑)  เพราะเป็นที่ยอมรับกันดีวํา องค๑กรที่จะประสบ
ความส าเร็จได๎ต๎องมีคนเกํงเป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนงานและสร๎างสรรค๑กลยุทธ๑เพ่ือไปสูํเปูาหมาย
สูงสุด จึงเป็นความท๎าทายที่ผู๎บริหารและผู๎ที่ท างานในสายงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ จะต๎อง
ค๎นหาวิธีการในการเพ่ิมจ านวนตระกร๎าคนเกํง  (Talent Pool) โดยวิธีการสรรหาคนเกํงและการ
พัฒนาคนภายในองค๑กรให๎เป็นคนเกํง (High – Potential Talent) และการรักษาคนดีคนเกํงให๎อยูํ
กับองค๑กร ซึ่งจะต๎องน าแนวคิดการบริหารจัดการคนเกํง (Talent Management) มาประยุกต๑ใช๎ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑อยํางเป็นระบบ และเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นคนเกํงจึงเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค๑กร 
 การพัฒนาองค๑กรให๎ประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืนนั้น จึงต๎องมีเปูาหมายการพัฒนาอยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง โดยจ าเป็นต๎องพัฒนาบุคลากรด๎วยการสร๎างและรักษาคนเกํง (Talent) ซึ่งเป็น
ทุนมนุษย๑ (Human Capital) ให๎เป็นต๎นทุนที่มีคุณคํา ผู๎บริหารจะต๎องมีความสนใจและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการทุนมนุษย๑ (Human Capital Management)  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทุนมนุษย๑ต๎องใช๎เวลาในการสร๎างการพัฒนา และการรักษาให๎ก๎าวหน๎าเติบ
ใหญํไปพร๎อมกับองค๑กรอยํางถาวร ดังนั้นคนเกํง (Talent) จึงเป็นผู๎ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานสูง (High 
Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ที่โดดเดํนเหนือจากผู๎อ่ืน โดยมีเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือท าให๎องค๑กรบรรลุเปูาหมาย ซึ่งมีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎
ความหมายไว๎ ดังนี้ 
 David Sears กลําววํา คนเกํงเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความปรารถนาที่ต๎องการจะประสบ
ความส าเร็จในหน๎าที่การงาน มักแสดงให๎เห็นวําตนเองมีทักษะและความสามารถในการท างาน เป็น
เปูาหมายที่องค๑กรน าไปพัฒนา  
 Ed Michaels, Helen H. Jonees และ Beth Axelrod กลําววํา คนเกํงเป็นบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีศักยภาพ มีความสามารถด๎านสติป๓ญญา มองโลกในแงํดี มีบุคลิกภาพดี มี
พรสวรรค๑โดดเดํนกวําผู๎อ่ืน และมีความสามารถในการเรียนรู๎เพื่อความก๎าวหน๎า  
 Alan Robertson และ Graham Abby กลําววํา คนเกํงเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังวําจะสร๎าง
ผลการปฏิบัติงานได๎ดีกวําบุคคลอ่ืนทั้งในป๓จจุบันและอนาคต คนเกํงจะมีความคิดสร๎างสรรค๑และ
ต๎องการความก๎าวหน๎า ไมํวําจะมีการสนับสนุนจากองค๑การหรือไมํก็ตาม การบริหารจัดการคนเกํง จึง
เป็นกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่องของความตึงเครียดที่เป็นผลมาจากความ
แตกตํางกันของคนเกํง   
 Howard Gardner กลําววํา คนเกํงเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด๎วยความสามารถที่หลากหลาย 
มักจะมีรูปแบบของการใช๎ชีวิตที่นําสนใจ มีความกระตือรือร๎นและมีจิตใจที่เข๎มแข็ง  แม๎วําจะต๎องฝุา
ฟ๓นอุปสรรคตํางๆ ด๎วยความเหนื่อยยาก แตํท๎ายสุดแล๎วบุคคลเหลํานี้มักจะได๎รับผลตอบแทน
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ความสามารถอยํางคุ๎มคํา และจะมีความพึงพอใจที่จะได๎รับความสนใจจากบุคคลอ่ืน รวมถึงพึงพอใจที่
ได๎สร๎างหรือคิดค๎นนวัตกรรมใหมํให๎เกิดข้ึนในสังคม 
 จีระ หงส๑ลดารมภ๑ กลําววํา คนเกํงขององค๑การจะต๎องท างานรํวมกับคนอ่ืนได๎ด๎วย ซึ่งพวก
เขาจะต๎องมี ความสามารถพิเศษใน ๔ เรื่องหลักๆ ได๎แกํ 
  ๑. มีความสามารถในการมองอนาคต เข๎าใจอนาคต เน๎นภาพใหญํ มองเห็นทั้งโอกาสและภัย
คุกคาม  
 ๒. มีความสามารถในการดึงเอาคนอ่ืนให๎เกํงตามไปด๎วย   
 ๓. มีความสามารถในคิดสร๎างสรรค๑ มี Creativity and Innovation มีความคิดที่แตกตํางไป
จากคนอื่น ใฝุรู๎ รอบรู๎ รู๎กว๎าง ต๎องการพัฒนาและแสวงหาโอกาสใหมํๆ  
 ๔. มีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ฉลาดในการแก๎ไขป๓ญหา มีการควบคุมอารมณ๑ได๎
อยํางเหมาะสมกับป๓ญหาที่เกิดขึ้น๒๐ 
 ฉะนั้นองค๑การที่ประสบความส าเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว จะต๎องมีระบบ
และวิธีการบริหารจัดการคนเกํง (Talent Management System) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
บริหารให๎คนเกํงสามารถท างานให๎กับองค๑การได๎อยํางเต็มที่และมีความสุขในการท างาน โดยเป็น
กระบวนการวิเคราะห๑และวางแผนอยํางเป็นระบบให๎มีความสอดคล๎องกันระหวํางการเสาะแสวงหา
บุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปท างาน 
(Deployment) การพัฒนา (Development) ตลอดจนการรักษาให๎คงอยูํกับองค๑กร (Retention)
 วิธีการพัฒนาบุคลากรด๎วยการบริหารจัดการคนเกํง (Talent Management)  จึงมี
ความส าคัญมากตํอการพัฒนาองค๑กรไปสูํเปูาหมาย และเป็นเครื่องมือทางการบริหารอยํางหนึ่งที่
พยายามน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑แทนเรื่อง การวางแผนสืบทอดต าแหนํง (Succession Planning) 
หากองค๑กรสามารถบริหารจัดการคนเกํงได๎ จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให๎กับองค๑กรในการสร๎าง
ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน โดยการบริหารจัดการคนเกํง องค๑กรจะต๎องวิเคราะห๑และวางแผน
อยํางเป็นระบบให๎สอดคล๎องกับลักษณะขององค๑กร พันธกิจ นโยบาย และวัฒนธรรม ตามบริบทและ
ความเหมาะสมขององค๑กร อีกทั้งยังต๎องมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกับกลยุทธ๑ขององค๑กรด๎วย เพ่ือจะได๎
ชํวยสนับสนุนกลยุทธ๑การพัฒนาองค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการ
คนเกํงประกอบไปด๎วยการสรรหา และคัดเลือกคนเกํง  การพัฒนาคนเกํง และการรักษาคนเกํงไว๎ใน
องค๑การ  
 ดังนั้นในการการรักษาบุคลากรคนเกํง ผู๎บริหารจะต๎องมีความเข๎าใจวํา คนเกํงมักมีความคิด
เป็นของตนเอง มีอิสระทางความคิด มุํงผลสัมฤทธิ์สูง และต๎องการความไว๎วางใจ ผู๎บริหารจึงควรสร๎าง
แรงจูงใจให๎คนเกํงได๎มีโอกาสแสดงผลงาน และมีความสุขในการท างาน โดยให๎ความส าคัญด๎วยวิธีการ
มอบหมายงานความรับผิดชอบที่ส าคัญ วางเส๎นทางความก๎าวหน๎าทางอาชีพ (Career Path)  และ
ก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม  รวมทั้งองค๑กรจะต๎องท าให๎คนเกํงมีภาคภูมิใจ ผูกพัน รักและภักดีตํอ

                                                           

 
๒๐อ๎างใน จ าเนียร จวงตระกูล, “การจัดการยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงจริยธรรม

หน่วยงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต”, ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เลํมที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๐๒-๑๐๖. 
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องค๑กร และรู๎สึกวําองค๑กรไว๎ใจ ชื่นชม ยกยํอง และเชิดชู โดยวิธีการรักษาบุคลากรคนเกํงให๎คงอยูํกับ
องค๑กรได๎ต๎องมีองค๑ประกอบ ๔ มิติ ดังนี้   
 ๑. มิติการเรียนรู๎และพัฒนา (Learning and Development Dimension) เป็นสิ่งจ าเป็น
อยํางยิ่งที่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนเกํง จะต๎องคัดเลือกผู๎ที่มีศักยภาพ มีความสามารถ
ในการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหนํงงานโดยมีผลการปฏิบัติงานดีเดํนเป็น
ที่ยอมรับ  มีทัศนคติที่ดีในการท างาน (สุกัญญา มกุฏอรฤดี, ๒๕๕๑) รวมทั้ง เป็นผู๎ที่สามารถเข๎ากับ
วัฒนธรรมองค๑การได๎ โดยเป็นคนเกํงและเป็นคนดี ไมํใชํเป็นคนเกํงแตํร๎าย (กฤติน กุลเพ็ง , ๒๕๕๒) 
บุคลากรที่เป็นคนเกํงต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะตามแนวทางที่องค๑กร
คาดหวัง ด๎วยการสํงเสริมให๎ได๎ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน   
 ๒. มิติสิ่งแวดล๎อมการท างาน (Work Environment Dimension) สภาพแวดล๎อมในการ
ท างานดีจะท าให๎เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี  องค๑กรจึงต๎องค านึงความเหมาะสมของต าแหนํงหน๎าที่
ลักษณะงาน และความปลอดภัยในการท างาน   
 ๓. มิติรางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation Dimension) เป็นการจูงใจ
คนเกํงให๎ท างานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ และเป็นความคาดหวังที่จะได๎รับของคนเกํง อาจจะ
เป็นเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส ค าชมเชย การให๎ความไว๎วางใจเป็นหัวหน๎าหรือมอบหมายงานที่
เหมาะสมให๎กับคนเกํง โดยการให๎รางวัลและผลตอบแทนคนเกํงควรจํายตามความสามารถ (Pay for 
Competency) จํายตามผลงาน (Pay for Performance) จํายตามความรํวมมือ (Pay for 
Collaboration)    
 ๔. มิติโอกาสที่ท๎าทายใหมํๆ (New Challenged Opportunity Dimension) เป็นการ
มอบหมายงานที่ท๎าทาย มอบหมายงานส าคัญ ๆ หรือการสนับสนุนให๎ท างานในต าแหนํงที่สูงขึ้น 
องค๑กรต๎องให๎โอกาสคนเกํงได๎ท างานและได๎แสดงศักยภาพและสมรรถนะ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
(Key Performance Indicators - KPI) เพ่ือคนเกํงเกิดการพัฒนาทักษะ (skill) ความรู๎ 
(knowledge) หรือความสามารถ (ability) ซึ่งจะท าให๎เกิดการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง (continual 
improvement)๒๑  
 องค๑กรที่สามารถสร๎างและรักษาคนเกํงให๎คงอยูํกับองค๑กรได๎ ถือวําเป็นการสร๎างทุนมนุษย๑
ต๎นทุนที่มีคุณคําให๎กับองค๑กร ซึ่งทุนมนุษย๑ได๎สั่งสมทุนที่ส าคัญตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในยุค
โลกาภิวัฒน๑ตามทฤษฎีทุนใหมํ ๕ ประการ (๕K’s New) ดังนี้ 
 ๑. ทุนทางความรู๎ (Knowledge Capital) คือ ทุนในการแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติม เจาะลึก
ความรู๎ทั่วไปภายใต๎มิติเดียว ไปสูํการรอบรู๎อยํางลึกซึ้งในหลากหลายมิติ    
 ๒. ทุนทางความคิดสร๎างสรรค๑ (Creativity Capital) คือ ทุนในการคิดดัดแปลง คิด
ประยุกต๑ใช๎ คิดข้ึนใหมํ และคิดพัฒนาโดยมุํงให๎เกิดความเจริญในทางบวก  
 ๓. ทุนทางนวัตกรรม (Innovation Capital) คือ ทุนในการพัฒนาตํอยอดจากของเดิมไปสูํสิ่ง
ใหมํ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎เกิดขึ้น   
                                                           

 ๒๑www.researchandmarkets.com (Research and Markets), วิธีการรักษาบุคลากร
คนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร. (อาภรณ๑ ภูํวิทยพันธุ๑, ๒๕๕๔), สืบค๎นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557. 

http://www.researchandmarkets.com/
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 ๔. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) คือ ทุนในการเรียนรู๎ คํานิยม แนวคิดหรือความ
เชื่อของคนท่ีเราติดตํอสัมพันธ๑ด๎วยเพื่อให๎เข๎าใจและเข๎าถึงความคิดของบุคคลนั้น ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง   
 ๕. ทุนทางอารมณ๑ (Emotional Capital) คือ การบริหารจัดการ EQ ซึ่งจะสํงผลถึงทุนใน
ด๎านตําง ๆ ให๎พัฒนาไปอยํางยั่งยืน๒๒

 

 สรุปได๎วําวิธีการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นคนเกํง (Talent) หรือ ทุนมนุษย๑ (Human Capital) 
จึงเป็นกุญแจสูํความส าเร็จขององค๑กร (Key Success Factor)  โดยจุดเริ่มต๎นของความส าเร็จของ
องค๑การจะต๎องวางคนให๎เหมาะสมกับงาน เวลา และต าแหนํง พร๎อมทั้งสร๎างคํานิยม วัฒนธรรมที่ดี 
สร๎างแรงจูงใจให๎คนเกํงทุํมเทก าลังใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ ควบคูํไปกับการสํงเสริมให๎
คนเกํงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน   เพ่ือผลักดันคนเกํงให๎เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค๑กรไปสูํเปูาหมาย ซึ่งการจะท าให๎เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต๎องอาศัยทักษะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑ในองค๑การอยํางสร๎างสรรค๑และชาญฉลาด ในการดึงศักยภาพและความสามารถของ
คนเกํงมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เพ่ือน าองค๑กรไปสูํองค๑กรแหํงเรียนรู๎ และบรรลุเปูาหมายสูงสุดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 แตํอยํางไรก็ตาม หน๎าที่ของฝุายทรัพยากรบุคคลยังจะต๎องเป็นนักวางกลยุทธ๑ที่ดี ในการวาง
กลยุทธ๑การพัฒนาบุคลากรที่ดีนั้นอาจจะน าเอาหลักการ ๕Ps : Competencies for Human 
Resource Development มาปรับใช๎ในองค๑กร ได๎ดังนี้ 
 ๑.  Product ในทุกธุรกิจจะต๎องท าความเข๎าใจในตัวสินค๎าและการบริการให๎ชัดเจน รู๎จัก
สูญเสียสินค๎าจากการผลิต เพ่ือให๎รู๎ถึงรสชาติของชีวิตและเข๎าใจถึงความต๎องการของสินค๎าในตลาด 
 ๒.  Process กระบวนการผลิต/การให๎บริการ จะต๎องเข๎าใจวําใครท างานอยํางไร เข๎าใจทุก
กระบวนการ จะท าให๎เข๎าใจในงานฝึกอบรมให๎ตรงกับต าแหนํงงาน 
 ๓.  People ต๎องรู๎จักคนขององค๑กรให๎ถํองแท๎รู๎วําใครปฏิบัติงานในสายงานอะไร และท างาน
อยํางไร 
 ๔. Provision เข๎าใจถึงมุมมองธุรกิจในอนาคต รู๎วําเมื่อไรธุรกิจควรขยาย เพียงพอ หรือการ
เพ่ิมสายงานทางธุรกิจออกไป เพ่ือให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
 ๕. Practice จะต๎องพัฒนาและฝึกฝนตัวเองให๎มีความกระตือรือร๎น และตื่นตัวอยูํตลอดเวลา 
มีความเป็นมืออาชีพ และดูนําเชื่อถือ 
 อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหน๎าที่ของฝุายทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น จะต๎องเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมการเรียนรู๎ภายในองค๑กร (Learning organization) และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Self 
Learning) โดยสนับสนุนให๎เกิดการกระจายอ านาจ เสริมสร๎างพนักงานทุกคนให๎มีความเป็นมืออาชีพ
ในงานที่ท า และผู๎ฝึกอบรมจะต๎องท าหน๎าที่ในการอ านวยความสะดวกเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาและอบรม
ในตัวบุคลากรเอง สร๎างภาพกว๎างให๎พนักงานเข๎าใจในรูปแบบของธุรกิจ ไมํเพียงแตํรับรู๎ และเข๎าใจใน
งานของตนเองเพียงเทํานั้น แตํยังต๎องเข๎าใจในหน๎าที่งานของต าแหนํงตําง ๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกัน 
                                                           

 
๒๒จีระ หงส๑ลดารมภ๑, การสร้างผู้น าแห่งทศวรรษใหม่ , (เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฝุายของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย  (รุํนที่ ๙) 
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖), หน๎า ๒๘. 



 
๓๘ 

เพ่ือเป็นการขยายความรู๎ในแนวข๎าง สามารถสํงผลการท างานที่เป็นระบบมากขึ้น หรือกลําวได๎วําการ
จัดวางยุทธศาสตร๑หรือกลยุทธ๑ขององค๑กรจะต๎องน าเอาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เข๎าไปมีสํวนรํวมใน
การวางแผนยุทธศาสตร๑ตั้งแตํต๎นจนครบวงจร 
 สรุปได๎วํา การพัฒนาบุคลากรเป็นวิสัยทัศน๑ในเรื่องการดูแพนักงาน “องค๑กรมีความเชื่อมั่นวํา
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคําสูงสุดขององค๑กร จึงได๎ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งในสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของผู๎ปฏิบัติงานทุก
คน โดยสํงเสริมให๎มีการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการท างานและพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ รวมทั้ง
สร๎างจิตส านึกด๎านความปลอดภัยให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยมุํงหวังให๎ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานโดยปลอดอุบัติเหตุ นอกจากนี้  ยังได๎ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยให๎ผู๎รับเหมาทุก
คนปฏิบัติตาม เพ่ือปูองกันการเกิดอุบัติเหตุตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้น” เพราะโดยแท๎จริงแล๎ว คุณภาพของ 
“คน” กับ “การเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement)” ล๎วนแตํเป็นความสัมพันธ๑ที่จะน า
องค๑กรไปสูํความส าเร็จซึ่งกันและกันอยํางสมบูรณ๑แบบที่สุด  โดยมีวางแนวคิดวํา การพัฒนาบุคลากร
เป็นการลงทุน (Investment) ขององค๑กรที่ไมํใชํต๎นทุน (Cost)  ดังนั้น จึงปฏิเสธไมํได๎วําองค๑กรที่
ประสบความส าเร็จอยํางสูงนั้น มีการพัฒนาทั้งในด๎านการบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย๑ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 

๒.๑.๗ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
ธงชัย สันติวงษ๑,รศ.(๒๕๔๖) กลําวถึง แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเพ่ือการวิเคราะห๑ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย๑จ าแนกเป็นอิทธิพลของป๓จจัยที่มีผลตํอการพัฒนาบุคลากรในองค๑กร
และข้ันตอนของกระบวนการบริหารงานบุคคล ดังนี้  
๑. อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

เป็นที่ยอมรับในทุกองค๑การวํา คนนับเป็นป๓จจัยส าคัญที่สุดส าหรับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ และเป็นป๓จจัยส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่งาน ทางการบริหารงาน
บุคคลของผู๎บริหาร จึงมีความจ าเป็นต๎องทราบลักษณะของบุคลากร ซึ่งลักษณะเนื้อแท๎ของบุคลากร
อาจ จะสรุปได๎ดังนี้ 

๑) มนุษย๑ทุกคนจะมีทั้งเหตุผลและอารมณ๑เป็นสํวนประกอบของพฤติกรรมเสมอ ดังนั้นการ
กระท าตําง ๆ ของมนุษย๑และพฤติกรรมที่แสดงออก จึงมักเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากลักษณะทั้งสอง คือ
การกระท าที่มีเหตุผลและควบคูํกับอีกสํวนหนึ่งที่มีผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของอารมณ๑ 

๒) ทุกคนมักจะปฏิบัติตอบหรือกระท า อันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลจากภายใน และเป็นผล
ประกอบกับอิทธิพลจากสภาพสิ่งแวดล๎อมภายนอกทั้งสองทาง Kurt Lewin ได๎อธิบายไว๎วําพฤติกรรม
เทํากับ function ของ P และ E (behavior = f (P, E) หรือนั่นก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกแตํละครั้ง
จะเป็นไปอยํางไรนั้นยํอมขึ้นอยูํกับตัวบุคคล (people) และสภาพแวดล๎อม (environment) ทั้งสอง
กรณีอาจเป็นไปได๎ที่ในบางครั้งอาจจะมีน้ าหนักไปทางใดทางหนึ่ง กลําวคือ อาจจะเป็นการแสดง
พฤติกรรมเพราะสาเหตุจากภายใน หรือ เพราะอิทธิพลจากสาเหตุภายนอก แตํพฤติกรรมสํวนใหญํก็
มักจะเกิดผลมาจากอิทธิพลทั้งสองกรณี คือ ภายในตัวเขาและจากสภาพสิ่งแวดล๎อมที่กระทบถึงเขา
ควบคูํกันเสมอ  



 
๓๙ 

๓) บุคคลแตํละคนมักจะมีลักษณะพิเศษเป็นแบบเฉพาะของตัว มีการกระท าและความคิด
ตํางๆ ที่แตกตํางกันไปของตนเอง ทั้งนี้เพราะสืบเนื่องมาจาก 

(๑) การมีลักษณะนิสัยทําทางที่พัฒนามาแตกตํางกัน  
(๒) การมีเชาวน๑ป๓ญญาและความสามารถของแตํละคนที่แตกตํางกัน หรือได๎มีการ

เรียนรู๎มาแตกตํางกัน 
(๓) การมีทัศนคติและความชอบพอของแตํละคนที่พัฒนามาไมํเหมือนกัน 
(๔) การมีสิ่งจูงใจของแตํละคนที่พัฒนามาแตกตํางกัน 

ตามสภาพยํอมชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลของป๓จจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร๎างสมและขัดเกลา
ลักษณะของคน นั่นก็คือ จะชี้ให๎เห็นถึงความสามารถ ทัศนคติ แรงจูงใจ และลักษณะทําทางที่ได๎
พัฒนาของแตํละคน ซึ่งสิ่งเหลํานี้ล๎วนแตํเป็นผลมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล๎อมภายนอก นับตั้งแตํ
อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน การเข๎ากลุํมศาสนา สังคม ตลอดจนเพื่อนฝูงและหนํวยงานตํางๆ ที่ได๎
เคยรํวมท างาน ป๓จจัยเหลํานี้ล๎วนมีอิทธิพลกระทบตํอลักษณะของคน และมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปถึง
กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานด๎านบริหารงานบุคคล และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานขององค๑การ
ตํางๆ ด๎วย  ดังนั้นรูปแบบเพ่ือการวิเคราะห๑ มีรายละเอียดตามแผนภูมิตํอไปนี้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ ๒.๑ : แสดงอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์ 
 

จากแผนภูมิแสดงให๎เห็นวํา รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ๑ที่แบํงเป็น ๓ สํวน ซึ่งทุกสํวนล๎วนแตํมี
ผลกระทบตํอวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และประสิทธิภาพขององค๑การ ตลอดจนความ



 
๔๐ 

พึงพอใจของพนักงานและผลผลิต ระบบสํวนตําง ๆ ที่มีผลกระทบตํอป๓ญหาในการบริหารงานบุคคล
ทั้ง ๓ สํวน แยกเป็นสํวนตําง ๆ ดังนี้ 

๑)  ระบบอิทธิพลของสภาพสิ่งแวดล๎อมในอดีต (past environmental influences) ซึ่งมี
อิทธิพลในการสร๎างความเชื่อ ความคิด และลักษณะของบุคคลได๎ตามความหมายของอิทธิพลของ
สภาพสิ่งแวดล๎อมจากวัฒนธรรม      

๒) ระบบอิทธิพลของสภาพสิ่งแวดล๎อมในป๓จจุบัน (present environmental influences) 
หรือนั่นก็คืออิทธิพลจากป๓จจัยตําง ๆ ในระบบภายนอกของสังคมในป๓จจุบัน ทั้งจากอิทธิพลของ
รัฐบาล สหภาพแรงงาน สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนรูปแบบลักษณะขององค๑การ 
(organization style) และโดยเฉพาะรูปแบบลักษณะขององค๑การนี้เอง ก็คือสํวนที่กลายเป็น
สภาพแวดล๎อมทั่วไปโดยสํวนรวมที่เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติงาน (ภายในองค๑การ) ด๎วย 

๓) สํวนที่ส าคัญที่สุด คือ สํวนของสภาพแวดล๎อมในการปฏิบั ติ งาน ( immediate 
environment) เป็นระบบยํอยที่ใกล๎ตัวพนักงานมากท่ีสุด ซึ่งป๓จจัยส าคัญท่ีสุดในสํวนนี้ประกอบด๎วย 

๓.๑) ตัวพนักงาน หมายถึงคุณลักษณะของพนักงาน (the nature of the 
employee) กลําวคือ พนักงานทุกคนตํางก็เป็นเอกบุคคลที่มีความสามารถและทัศนคติที่มีมาแตํ
ก าเนิด ได๎เรียนรู๎และสร๎างสมขัดเกลามาจนเป็นนิสัยตลอดจนความคิดตําง ๆ (ซึ่งรับเอามาจากอิทธิพล
ภายนอกที่มีสํวนสร๎างสมและขัดเกลานิสัยบุคคลทั้งในอดีตท่ีเป็นอยูํในป๓จจุบัน)    

๓.๒) ลักษณะของงาน (the nature of task) คืองานที่บุคคลจะต๎องปฏิบัติให๎เสร็จ
สิ้น 

๓.๓) กลุมํคน (the work group) คือจ านวนบุคคลจ านวนหนึ่งหรือที่รํวมกันท างาน
เพ่ือทีจ่ะให๎งานตําง ๆ บรรลุผลส าเร็จ  

๓.๔) ผู๎น า (the leader) คือหัวหน๎างานซึ่งต๎องรับผิดชอบตํอผลส าเร็จหรือผลิตผล
ของพนักงาน และกลุํมคน๒๓ 
๒. ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 ดร.สุธินี ฤกษ๑ข า (๒๕๕๗) กลําววํา แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันที่มีสํวนในการก าหนดให๎
บุคคลด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตนต๎องการ (Moorhead & Griffin. ๒๐๑๐; 
Wight & Noe, ๑๙๙๖) ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจนี้มีความส าคัญตํองานด๎านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ เนื่องจากหากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑สามารถกระตุ๎นจูงใจให๎พนักงานเกิดความ
ต๎องการที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และถํายโอนความรู๎ ทักษะ ความสามารถที่
ได๎รับจากกิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ไปสูํการปฏิบัติงานจริงก็จะชํวยให๎องค๑กรมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสํงผลให๎พนักงานได๎รับโอกาสความเจริญก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานไปด๎วย 
 ทฤษฎีแรงจูงใจแบํงเป็น ๒ ประเภทหลักๆ คือ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาแรงจูงใจ 
(Content Theories of Motivation) และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการแรงจูงใจ (Process 

                                                           
๒๓รองศาสตราจารย๑ ธงชัย สันติวงษ๑, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , พิมพ๑ครั้งที่ ๑๑, 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๓-๒๕. 



 
๔๑ 

Theories of Motivation) (Steers, Mowday, & Shapiro, ๒๐๐๔) ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหา 
แรงจูงใจมีเปูาหมายในการระบุป๓จจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในสภาวะแวดล๎อมที่คํอนข๎างคงที่ ในขณะที่
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการแรงจูงใจมีเปูาหมายในการระบุป๓จจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในสภาวะ
แวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นการท าความเข๎าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในรูปแบบที่มีความสัมพันธ๑กับ
เหตุการณ๑หรือสภาวะแวดล๎อมอ่ืนๆ 
 แรงจูงใจที่เป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวาง คือ (๑) แนวคิดความต๎องการตามล าดับชั้นของมาสโลว๑ 
(Maslow’s Hierachy of Needs) และ (๒) ทฤษฎีสองป๓จจัยของเฮอร๑สเบอร๑ก (Two-factor 
Theory หรือ Motivator-hygiene Theory) สํวนตัวอยํางทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการแรงจูงใจ
ที่เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย คือ (๑) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) (๒) ทฤษฎีการ
ก าหนดเปูาหมาย (Goal Setting Theory) และ (๓) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ซึ่งใน
สํวนตํอไปจะอธิบายถึงรายละเอียดของทฤษฎีแรงจูงใจทั้ง ๕ ทฤษฎี 
 ๑) แนวคิดความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
 ชํวงทศวรรษ ๑๙๔๐ อับราฮัม เฮช มาสโลว๑ (Abraham H. Maslow) ได๎เสนอวําความ
ต๎องการของมนุษย๑นั้นสามารถแบํงออกได๎ตามล าดับขั้น ประกอบด๎วย 
 (๑) ความต๎องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความต๎องการที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต อันประกอบด๎วยอาหาร เครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย ยารักษาโรค 
 (๒) ความต๎องการความปลอดภัย (Safety Needs) ในการด ารงชีวิต 
 (๓) ความต๎องการความเป็นเจ๎าของและความรัก (Belongingness and Love Needs) 
หมายถึง ความต๎องการเพื่อน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
 (๔) ความต๎องการที่จะได๎รับการยกยํองยอมรับ (Esteem Needs) ซึ่งแบํงยํอยเป็นการได๎รับ
การยกยํองยอมรับจากบุคคลอ่ืน และการยอมรับ เคารพตนเอง 
 (๕) ความต๎องการที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง (Self-actualization Needs) 
หมายถึง การที่บุคคลสามารถเป็นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถที่จะเป็น เชํน หากบุคคลมีศักยภาพใน
การเป็นนักดนตรีอาชีพ บุคคลผู๎นั้นจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองก็เมื่อตนเองได๎เป็นนักดนตรี 
อาชีพจริง ๆ 
 มาสโลว๑ได๎อธิบายวําเมื่อบุคคลบรรลุความต๎องการขั้นต่ าแล๎ว ความต๎องการขั้นสูงขึ้นก็จะ
ปรากฏและเป็นแรงผลักดันให๎เกิดพฤติกรรม เพ่ือสนองตอบตํอความต๎องการนั้น  ๆ และเมื่อบุคคล
บรรลุความต๎องการขั้นดังกลําวแล๎ว ความต๎องการขั้นสูงขึ้นก็จะปรากฏขึ้นเป็นล าดับขั้นไปเรื่อยๆ หรือ
อาจกลําวได๎วําเมื่อความต๎องการใดบรรลุผลแล๎ว ความต๎องการนั้นก็จะไมํใชํแรงผลักดันของบุคคลนั้น
อีกตํอไป แตํบุคคลนั้นจะได๎รับแรงกระตุ๎นจากความต๎องการที่อยูํสูงขึ้นไป (Maslow, ๑๙๗๐) 
 แม๎วําแนวคิดความต๎องการตามล าดับขั้นของมาสโลว๑จะเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เป็นที่รู๎จักอยําง
กว๎างขวาง แตํหากพิจารณาจากความเป็นจริงแล๎ว ความต๎องการของมนุษย๑นั้นไมํเป็นล าดับขั้นหรือ
ด าเนินไปตามขั้นตอนการอธิบายของมาสโลว๑ แตํความต๎องการของมนุษย๑จะมีความซับซ๎อนหรือเกิด
ความต๎องการในหลาย ๆ ด๎านพร๎อม ๆ กัน อยํางไรก็ตาม แม๎วําแนวคิดความต๎องการตามล าดับขั้น
ของมาสโลว๑นี้จะมีข๎อจ ากัดในการอธิบายแรงจูงใจของมนุษย๑ แตํก็มีประโยชน๑ในแงํของการเป็น



 
๔๒ 

จุดเริ่มต๎นในการท าความเข๎าใจมนุษย๑ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ภายในองค๑กร ป๓จจัยขั้นพ้ืนฐานที่
ครบถ๎วน สมบูรณ๑แล๎วหรือยัง กํอนที่จะน าป๓จจัยอื่น ๆ ในขั้นที่สูงขึ้นมาใช๎ในการกระตุ๎นจูงใจพนักงาน 
 ๒) ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Two-factor Theory หรือ Motivator-
hygiene Theory) 
 เฟรเดอริค เฮอร๑สเบอร๑ก (Frederick Herzberg) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่กํอให๎เกิดความพึงพอใจ
และความไมํพึงพอใจในงานจากนักบัญชีและวิศวกรจ านวนประมาณ ๒๐๐ คน ในมลรัฐเพนชิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชํวงปลายทศวรรษ ๑๙๕๐ ถึงต๎นทศวรรษ ๑๙๖๐ เฮอร๑สเบอร๑กพบวําป๓จจัยที่
กํอให๎เกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หรือป๓จจัยที่เป็นแรงกระตุ๎น (Motivation 
Factors) นั้นเป็นป๓จจัยคนละประเภทกับป๓จจัยที่กํอให๎เกิดความไมํพึงพอใจในงาน (Job 
Dissatisfaction) หรือป๓จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรืออาจกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วํา ความพึง
พอใจในงานไมํได๎เป็นความรู๎สึกที่อยูํตรงข๎ามกับความไมํพึงพอใจในงาน  ดังนั้น การขาดป๓จจัยที่
กํอให๎เกิดความพึงพอใจในงานจึงไมํกํอให๎เกิดความรู๎สึกไมํพึงพอใจในงาน หากแตํน ามาซึ่ งความรู๎สึก
ปราศจากความพึงพอใจในงาน (No Job Satisfaction) ในขณะเดียวกัน การขาดป๓จจัยที่กํอให๎เกิด
ความไมํพึงพอใจในงานก็ไมํได๎ท าให๎เกิดความพึงพอใจในงาน แตํกํอให๎เกิดความรู๎สึกปราศจากความไมํ
พึงพอใจ (No Job Dissatisfaction) 
 ป๓จจัยที่กํอให๎เกิดความรู๎สึกพึงพอใจในงานหรือที่ เฮอร๑สเบอร๑กเรียกวําแรงกระตุ๎น 
(Motivation Factors) นั้นเกี่ยวข๎องกับลักษณะงานเป็นหลัก เชํน การได๎รับมอบหมายงานที่ท๎าทาย
ความสามารถ ลักษณะงานที่นําสนใจ หรือการประสบความส าเร็จจากการท างาน ในขณะที่ป๓จจัยที่
กํอให๎เกิดความรู๎สึกไมํพึงพอใจในงานนั้นเฮอร๑สเบอร๑กเรียกวําป๓จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
ซึ่งมักเกี่ยวข๎องกับสภาวะแวดล๎อมในการท างาน ความสัมพันธ๑กับเพ่ือนรํวมงาน เงินเดือน หรือ
กฎระเบียบ และการเมืองภายในองค๑กร (Herzberg, ๑๙๘๗) 
 ดังนั้น หากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากทฤษฎีสองป๓จจัยนี้ก็จะเห็นแนว
ทางการสร๎างความพึงพอใจในการท างานให๎แกํพนักงาน โดยการมุํงเน๎นไปที่การกํอให๎เกิดป๓จจัย
กระตุ๎น ซึ่งสามารถกระท าได๎ด๎วยการมอบหมายงานที่ท๎าทายความรู๎ ความสามารถให๎แกํพนักงาน 
รวมไปถึงการพัฒนาให๎พนักงานมีความรู๎ ความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับตํอลักษณะงานใหมํที่มี
ความท๎าทายเพ่ิมมากขึ้นที่พนักงานอาจได๎รับการมอบหมายในอนาคต แตํในขณะเดียวกัน ป๓จจัย
สุขอนามัยก็เป็นสิ่งที่องค๑กรไมํสามารถละเลยได๎เชํนกัน เนื่องจากการไมํมีป๓จจัยดังกลําวจะสํงผลให๎
พนักงานไมํพึงพอใจในงาน จะกํอให๎เกิดป๓ญหาแกํองค๑กรตามมา ดังเชํน งานวิจัยจ านวนมากที่ยืนยัน
วําในกรณีที่พนักงานไมํพึงพอใจในงานจะมีแนวโน๎มการลาออกสูง หรืออาจมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงงาน 
หรือขาดงานบํอย (Bjork, Samdai, Hansen, Torstad, & Hamilton, ๒๐๐๗; Fried, Shirom, 
Gilboe, & Cooper, ๒๐๐๘; Kim & Jogaratnam, ๒๐๑๐) ซึ่งล๎วนแตํสํงผลกระทบทางลบตํอ
องค๑กร ดังนั้น องค๑กรจึงจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญตํอทั้ง ๒ ป๓จจัยไปพร๎อมๆ กัน 
 ๓) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
 ชํวงทศวรรษ ๑๙๖๐ วิคเตอร๑ เฮช วรูม (Victor H. Vroom) เสนอวําระดับการจูงใจของ
บุคคลที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นขึ้นอยูํกับ 



 
๔๓ 

 (๑) ระดับความชอบในผลลัพธ๑ที่เกิดจากการกระท านั้นๆ (Valance) หรือการเห็นคุณคําของ
รางวัลที่จะได๎รับ 
 (๒) ระดับความเป็นไปได๎ของความสัมพันธ๑ระหวํางการปฏิบัติกับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้น 
(instrumentality) และ 
 (๓) ระดับความคาดหวังวําความพยายามหรือพฤติกรรมจะน าไปสูํผลลัพธ๑ตามที่ต๎องการ 
(Expectancy)(Vroom, ๑๙๖๔) 
 หรืออาจอธิบายได๎วําทฤษฎีความคาดหวังของวรูมนี้ประกอบไปด๎วยความสัมพันธ๑ ๓ รูปแบบ 
คือ (Robbine, ๑๙๙๘) 
 (๑) ความสัมพันธ๑ระหวํางความพยายามที่ทุํมเทไปกับผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเชื่อ
วําหากพยายามปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล๎วจะเกิดผลอยํางชัดเจน 
 (๒) ความสัมพันธ๑ระหวํางผลการปฏิบัติงานกับรางวัล หมายถึง ความเชื่อวําผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีในระดับหนึ่งจะน ามาซึ่งผลตอบแทน 
 (๓) ความสัมพันธ๑ระหวํางรางวัลที่ได๎รับกับความชอบสํวนบุคคล หมายถึง รางวัลที่เป็นสิ่ง
ตอบแทนจากการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลชื่นชอบ อยากได๎ และเห็นคุณคํา 
 วรูม (๑๙๖๔) ได๎เสนอวําผลการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นเป็นสมการระหวํางความสามารถกับ
แรงจูงใจ จากสมการดังกลําวจะเห็นได๎วําผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นมีความเกี่ยวข๎องโดยตรง
กับงานด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เพราะเป็นงานที่ชํวยเพ่ิมความสามารถของพนักงาน และ
นอกเหนือจากการพัฒนาความสามารถของพนักงานแล๎ว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑สามารถน าทฤษฎี
ความคาดหวังมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ โดยให๎ความส าคัญกับ
แรงจูงใจของพนักงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎ความส าคัญกับรางวัลที่บุคคลชอบ ซึ่งอาจมีความ
แตกตํางกันไปในแตํละบุคคล นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ต๎องการให๎
ชัดเจน เพ่ือให๎พนักงานรับทราบวําควรต๎องปฏิบัติตนอยํางไร เพ่ือน ามาซึ่งรางวัลที่ตนต๎องการ 
 ๔) ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) 
 ชํวงปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ เอ็ดวิน เอ ล็อกค๑ (Edwin A. Locks) และแกรี่ พี แลตแฮม (Gary 
P. Latham) ได๎รํวมกันเสนอทฤษฎีการก าหนดเปูาหมาย สามารถอธิบายได๎วําพฤติกรรมของบุคคลมี
พ้ืนฐานมาจากเปูาหมายและความตั้งใจของบุคคลนั้น โดยการก าหนดเปูาหมายที่ดีนั้น จะต๎องมีความ
เฉพาะเจาะจง และมีระดับความยากงํายที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและทักษะของบุคคลนั้น 
เพราะหากเปูาหมายมีความยาวเกินไป บุคคลนั้นก็จะท๎อถอย เนื่องจากมองไมํเห็นทางที่จะบรรลุ
เปูาหมายดังกลําว หรือหากเปูาหมายนั้นงํายเกินไป บุคคลก็จะไมํรู๎สึกท๎าทายที่จะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย นอกจากลักษณะของเปูาหมายจะมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของบุคคลแล๎ว 
บุคคลจะต๎องมีความเชื่อวําตนเองสามารถบรรลุเปูาหมายดังกลําวได๎ รวมถึงรู๎สึกวําเปูาหมายนั้นมี
ความส าคัญ มีความหมายตํอตนเอง และจะต๎องยอมรับเปูาหมายดังกลําวด๎วย (Locke & Latham, 
๑๙๙๔) นอกจากนั้น การได๎รับข๎อมูลสะท๎อนกลับที่เป็นจริงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองก็จะ
ชํวยให๎บุคคลมีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน แก๎ไขพฤติกรรมของตนเองตํอไป เพ่ือชํวยเพ่ิม
โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค๑ตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ (Robbins & Judge, ๒๐๑๑) 



 
๔๔ 

 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑สามารถน าความรู๎ เกี่ยวกับทฤษฎีการก าหนดเปูาหมายมา
ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ โดยให๎พนักงานได๎มีสํวนรํวมในการก าหนด
เปูาหมายในการเข๎ารํวมกิจกรรมวําต๎องการให๎ตนเองพัฒนาในด๎านใด และในระดับใด นอกจากนั้น
ควรมีการชี้แจงให๎พนักงานทราบวําการพัฒนาดังกลําวจะสํงผลอยํางไรตํอตัวพนักงาน เชํน การเพ่ิม
โอกาสความก๎าวหน๎าในการท างาน หรือการเพ่ิมโอกาสการได๎รับการมอบหมายงานที่ท๎าทาย
ความสามารถเพ่ิมข้ึน เป็นต๎น 
 ๕) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 
 ชํวงต๎นทศวรรษ ๑๙๖๐ เจย๑ สเตซี่ อดัมส๑ (J. Stacy Adams) เสนอทฤษฎีความเสมอภาค
และการน าไปประยุกต๑ใช๎ภายในสถานที่ท างาน ทฤษฎีความเสมอภาคนี้มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการรับรู๎
ของบุคคลวํามีความเสมอภาคเกิดขึ้นหรือไมํ อยํางไร และบุคคลจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
เนื่องจากผลของการเปรียบเทียบดังกลําว ซึ่งบุคคลจะเปรียบเทียบระหวํางความพยายามทุํ มเทของ
ตน (Inputs) กับสิ่งที่ตนเองได๎รับ (Outcome) กับความพยายามทุํมเทของบุคคลอ่ืนกับอยูํในรูปของ
ค าชม หรือความก๎าวหน๎าทางอาชีพ หรือการได๎รับการมอบหมายงานที่ท๎าทาย สํวนความพยายาม
ทุํมเทนั้นประกอบไปด๎วยทุกองค๑ประกอบของบุคคลที่ชํวยให๎การปฏิบัติงานนั้นประสบผลส า เร็จ เชํน 
ความสามารถ ทักษะ ความรู๎ และพฤติกรรมตํางๆ (Kreitner & Kinicid, ๒๐๑๐) 
 หากผลการเปรียบเทียบแสดงให๎เห็นถึงความเสมอภาคระหวํางความทุํมเทของตนเองกับสิ่งที่
ตนเองได๎รับเมื่อเทียบกับความทํุมเทของบุคคลอื่นและสิ่งที่บุคคลนั้นได๎รับ ก็จะไมํมีป๓ญหาใดๆ เกิดขึ้น 
ในทางตรงกันข๎าม หากผลการเปรียบเทียบแสดงให๎เห็นถึงความไมํเสมอภาค บุคคลก็จะมีแนวโน๎มที่
จะด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเพ่ือปรับให๎ตนเองรับรู๎ความเสมอภาค ซึ่งแนวทางการปรับตัวมี
รายละเอียดดังนี้ (Robbis & Judge, ๒๐๑๑) 
 ๑. กรณีท่ีพนักงานรับรู๎วําตนเองได๎รับสิ่งตอบแทนน๎อยกวําเมื่อเทียบกับบุคคลอ่ืน บุคคลนั้น
มีแนวโน๎มที่จะลดความทํุมเทพยายามในการปฏิบัติงานลง เพื่อให๎สอดคล๎องกับระดับสิ่งตอบแทนที่ตน
ได๎รับ หรือพยายามปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ในกรณีที่รู๎สึกวําตนเองได๎รับรางวัลหรือสิ่งตอบแทน
มากกวําบุคคลอ่ืน 
 ๒. พนักงานอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่ตนเองได๎รับ เพ่ือให๎การเปรียบเทียบมีความ
ยุติธรรม เชํน พยายามเจรจาตํอรองเพ่ิมคําจ๎าง หรืออาจน าไปสูํป๓ญหาการลักขโมยในองค๑กร เพ่ือท า
ให๎ตนรู๎สึกวําได๎รับสิ่งตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
 ๓. พนักงานอาจบิดเบือนการรับรู๎ของตนเอง เพ่ือให๎การเปรียบเทียบมีความยุติธรรม เชํน 
พนักงานอาจเปลี่ยนความคิดของตนเองวําจริงๆ แล๎ว ตนเองไมํได๎ทุํมเทพยายามท างานมากเทํากับที่
ตนเองคิดไว๎ในตอนแรก ดังนั้น การได๎รับสิ่งตอบแทนน๎อยกวําเพื่อนรํวมงานก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได๎ 
 ๔. นอกจากพนักงานบิดเบือนการรับรู๎ของตนเองแล๎ว พนักงานอาจแก๎ไข ผลการ
เปรียบเทียบ โดยการบิดเบือนการรับรู๎ที่มีตํอบุคคลอ่ืน เชํน ผลการเปรียบเทียบตอนแรกพนักงานคิด
วําเพ่ือนรํวมงานได๎รับสิ่งตอบแทนดีกวํา งานหนักน๎อยกวํา ก็เปลี่ยนแปลงการรับรู๎เป็นงานที่เพ่ือน
รํวมงานปฏิบัติอยูํนั้นเป็นงานที่ต๎องอาศัยความอดทนมาก ลักษณะงานไมํนําพึงพอใจ ดังนั้นการที่
ตนเองได๎รับสิ่งตอบแทนน๎อยกวํา จึงเป็นที่ยอมรับได๎ เพราะงานของตนเองไมํต๎องอาศัยความพยายาม
อดทนเทํากับงานของเพ่ือน เป็นต๎น 



 
๔๕ 

 ๕. พนักงานอาจแก๎ไขการรับรู๎ความไมํยุติธรรมที่เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนบุคคลที่ตัวเองน าไป
เปรียบเทียบด๎วย เชํน ถึงแม๎วําตนเองจะได๎รับสิ่งตอบแทนน๎อยกวํา เมื่อเทียบกับเพ่ือนรํวมงานแตํเมื่อ
เทียบกับคนอ่ืนแล๎วตัวเองก็ยังอยูํในระดับที่รับได๎ เชํน พนักงานอาจคิดวําตัวเองก็มีความก๎าวหน๎าใน
อาชีพพอสมควร เมื่อเทียบกับพ่ีชายในชํวงที่พ่ีชายอายุเทํานี้ แม๎วําในป๓จจุบันเมื่อเทียบกับเพ่ือน
รํวมงานแล๎วตัวเองจะมีความก๎าวหน๎าน๎อยกวําก็ตาม 
 ๖. พนักงานอาจมีแนวโน๎มที่จะลาออกจากองค๑กร หากได๎พยายามด าเนินการทุกวิถีทางแล๎ว 
แตํไมํสามารถท าให๎ตนเองรับรู๎ได๎วําได๎รับการปฏิบัติอยํางยุติธรรมแล๎ว 
 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จะต๎องค านึงอยูํเสมอวําการรับรู๎ถึงความยุติ ธรรมของพนักงาน
ภายในองค๑กรมีผลกระทบตํอพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน เชํน หากพนักงานเห็นวําตนเอง
ไมํได๎รับความยุติธรรม เพราะเพ่ือนรํวมงานได๎รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือได๎รับการปรับเพ่ิมต าแหนํง 
ในขณะที่ตนเองไมํได๎ ทั้ง ๆ ที่มีลักษณะงานและความทุํมเทพยายามพอๆ กัน พนักงานคนดังกลําวก็
จะแก๎ไขการรับรู๎ถึงความไมํยุติธรรมนี้ด๎วยการลดความตั้งใจในการปฏิบัติงานลง แตํถ๎าองค๑กรกลับ
แก๎ป๓ญหาผลการปฏิบัติงานตกต่ านี้ด๎วยการเพ่ิมการฝึกอบรมให๎มากขึ้น วิธีการดังกลําวก็จะไมํสามารถ
แก๎ไขป๓ญหานี้ได๎ ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่มีความเข๎าใจในทฤษฎีความเสมอภาคและทฤษฎี
เชิงระบบ ก็จะไมํผลิผลมาแก๎ป๓ญหาโดยปราศจากการวิเคราะห๑ถึงเหตุผลที่แท๎จริงกํอน๒๔ 
 สํวนทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาบุคลากรจะสัมพันธ๑กับสิ่งเร๎าด๎วยเชํนกัน เพราะสภาพ
จากภายนอกยังมีความต๎องการที่จะค๎นพบเกี่ยวกับความรู๎ความสามารถของตน ที่เรียกวํา self – 
actualization ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให๎คนรักที่จะแสวงหาความรู๎อยํางไมํหยุดยั้ง สอดคล๎อง
กับทฤษฎี Y ของ แม็ค เกรเกอร๑ (McGregor. ๑๙๖๐ : ๒๕) สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษย๑เห็น
วําการใช๎พลังกาย และพลังใจ เป็นไปโดยธรรมชาติ เหมือนการเลํนหรือการพักผํอน ยํอมมี
ความสามารถโดยธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู๎ การควบคุมภายนอกและการปฏิบัติการลงโทษไมํใชํ
หนทางในการพยามยามที่จะให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑กรมนุษย๑สามารถก าหนดตนเองได๎ (self – 
direction) ในการด าเนินการให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑กร ตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎ตกลงใจแล๎ว 
(committed) การเรียนรู๎ที่ส าคัญ คือ การได๎รับโดยผํานกระบวนการกระท า การปฏิบัติจริง (doing) 
มนุษย๑โดยทั่วไปยอมเรียนรู๎ภายใต๎เงื่อนไขที่เหมาะสม ไมํเฉพาะแตํเพียงการยอมรับ (accept) แตํมี
การแสวงหาความรับผิดชอบ (seek responsibility) การเรียนรู๎ด๎วยตนเองเกี่ยวข๎องกับองคาพยพ 
(whole person) มีความรู๎สึกเชํนเดียวกับผู๎มีป๓ญญา (intellect) เป็นสิ่งที่คงทนถาวร และมั่นคง
ตลอดไป ความสามารถในการจินตนาการความเป็นจริง และความคิดสร๎างสรรค๑เพ่ือแก๎ป๓ญหาของ
องค๑กรเป็นไปอยํางกว๎างขวางไมํคิดด๎วยใจคับแคบ ความคิดสร๎างสรรค๑ การคิดสร๎างสรรค๑ในการเรียนรู๎ 
จะได๎รับการจัดแจงที่ดีที่สุด เมื่อมีการวิพากษ๑ตนเอง (self – criticism) เป็นเบื้องต๎นกํอน และมีการ
ประเมินโดยผู๎อ่ืน 
 กลําวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจต๎องค านึงถึงแนวคิด และทฤษฎีตําง ๆ เพ่ือ
เป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือเรียนรู๎ถึง ความเป็นมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ การสร๎าง

                                                           
๒๔ดร.สุธินี ฤกษ๑ข า, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๒๘ – ๓๖. 



 
๔๖ 

แรงจูงใจ แนวคิดทฤษฎี เพ่ือให๎กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนอง และมีสํวนชํวยให๎
องค๑กรเจริญเติมโตอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๓. ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง 

มนุษย๑มีความต๎องการในการพัฒนาตนเอง ต๎องการที่จะเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ เพ่ือก๎าวหน๎าในด๎าน
อาชีพการงาน เพ่ือความมั่นคงของรายได๎ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของนักวิชาการตํางๆ ดังนี้  

บอยเดล (Boydell. ๑๙๗๙ : ๑๙–๒๑) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาได๎ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
สาระส าคัญของทฤษฎีการพัฒนาตนเอง แบํงเป็น ๔ ด๎าน ดังนี้  
 ๑. ด๎านสุขภาพ สิ่งส าคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลต๎องมีสุขภาพจิตที่ดีและรํางการจะต๎อง
แข็งแรง แยกเป็น ๓ ระดับ คือ  
  ๑) ระดับความคิด ไมํดื้อรั้นดันทุรัง แตํจะยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อที่
มั่นคงและตํอเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยูํกับความคลุมเครือ  
  ๒) ระดับความรู๎สึก การรับรู๎และการยอมรับความรู๎สึก มีความสมดุลทั้งภายในและ
ภายนอกอยํางมั่นคง  
  ๓) ระดับความมุํงมั่นคํา โภชนาการในเรื่องอาหารการกิน สุขภาพกายที่แข็งแรงมี
รูปแบบชีวิตที่ดี  
 ๒. ด๎านทักษะ จะต๎องมีการพัฒนาทักษะด๎านสมองและการสร๎างสรรค๑ความคิดใน หลาย
รูปแบบ รวมทั้งความทรงจ า ความมีเหตุผล ความคิดสร๎างสรรค๑ และการพัฒนาทักษะประกอบด๎วย ๓ 
ระดับ คือ  
  ๑) ระดับความคิด ทักษะทางใจและการคิดค านึงที่ดี เชํน ความรู๎ในเรื่องงาน ความ
ทรงจาที่มีเหตุผล การสร๎างสรรค๑ มีความคิดริเริ่ม  
  ๒) ระดับความรู๎สึก ทักษะด๎านสังคม ด๎านศิลปะ การแสดงออก ต๎องน าความรู๎สึก
ของตนเข๎ารํวมกับแตํละสถานการณ๑ และสามารถถํายทอดความรู๎สึกได๎  
  ๓) ระดับความมุํงมั่น การมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระท าการตําง 
ๆ ได๎อยํางมีศิลปิน มิใชํเป็นผู๎มีความช านาญเทํานั้น  
 ๓. ด๎านการกระท าให๎ส าเร็จ การกระท าหรือปฏิบัติสิ่งตําง ๆ ให๎สาเร็จลุลํวง โดยกล๎ากระท า 
ด๎วยตัวเอง โดยไมํต๎องรอค าสั่ง หรือไมํรอคอยให๎เกิดข้ึนเอง มี ๓ ระดับ คือ  
  ๑) ระดับความคิด มีความสามารถท่ีจะเลือก และเสียสละได๎  
  ๒) ระดับความรู๎สึก มีความสามารถในการจัดการเปลี่ยนสภาพจากความไมํสมหวัง 
ไมํเป็นสุขให๎เกิดเป็นความเข๎มแข็ง 
  ๓) ระดับความมํุงมั่น สามารถลงมือริเริ่มการกระท าได ๎ไมํรอคอยให๎เกิดข้ึนเอง  
 ๔. ด๎านเอกภาพของตนเอง เป็นการยอมรับข๎อดีและข๎อเสียของตนเองด๎วยความพึงพอใจใน
ความสามารถ และยอมรับในข๎อบกพรํองของตนเองและพยายามแก๎ไขให๎ดีที่สุด มี ๓ ระดับ คือ  
  ๑) ระดับความคิด มีความรู๎ ยอมรับ รู๎จัดและเข๎าใจตัวเอง  
  ๒) ระดับความรู๎สึก ยอมรับตัวเองแม๎แตํความอํอนแอ และยินดีในความเข๎มแข็งของ
ตนเอง  



 
๔๗ 

  ๓) ระดับความมํุงมั่น มีแรงผลักดันมีเปูาหมายภายในและมีจุดประสงค๑ในชีวิต๒๕  
แวกเนอร์ และสเตอร์นเบอร์ก (Wagner,R.K. & Sternberg,R.J.1985 : 458-459) เสนอวํา 

พฤติกรรมของผู๎ที่ชาญฉลาดด๎าน Practical Intelligence ที่เอ้ือตํอความส าเร็จในวิชาชีพในการ
บริหารและในชีวิต แบํงได๎เป็น ๓ ประเภท คือ 
 (๑) การครองตน (Managing Self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ในแตํละวันให๎บรรลุเปูาหมาย ได๎ผลผลิตสูงสุด อาทิเชํน การจัดล าดับกิจกรรมงานที่มุํงสูํผลสัมฤทธิ์ 
การสร๎างแรงจูงใจที่ดี ไมํยํนยํอ รู๎ขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองได๎ดี 
 (๒) การครองคน (Managing Other) หมายถึง ทักษะความรู๎ในการบริหารผู๎ใต๎บังคับ 
บัญชาและความสัมพันธ๑ทางสังคม ความสามารถเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ มอบหมายงานให๎ท าตรงกับทักษะ
ความรู๎ความสามารถของผู๎ปฏิบัติแตํละคน ให๎รางวัลตามผลงานที่ปฏิบัติ 
 (๓) การครองงาน (Managing Career) จะสร๎างผลกระทบที่ดีแกํสังคม องค๑กร 
ประเทศชาติได๎อยํางไร จะสร๎างชื่อเสียงเกียรติภูมิของตนเชํนไร จัดความส าคัญความจ าเป็นของตนให๎
สอดคล๎องกับสิ่งที่องค๑กรให๎ความส าคัญ และโน๎มน๎าวผู๎ทีเกี่ยวข๎องให๎เห็นงามด๎วย๒๖ 
 สรุปได๎วํา แนวคิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล 
และการพัฒนางาน มุํงผลสัมฤทธิ์ให๎เกิดในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ มีองค๑ประกอบด๎าน 
ความรู๎สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การยอมรับตนเอง มีความเชื่อในศักยภาพ
ของมนุษย๑ที่จะน าตนเองเรียนรู๎ตนเอง และการเรียนรู๎ต๎องมีลักษณะที่เรียกวํา “ผู๎เรียนต๎องเริ่มต๎นใน
การเรียนรู๎ตนเอง” (Self – Initiated) สัมพันธภาพกันระหวํางบุคคล และระหวํางบุคคลกับ
สิ่งแวดล๎อมเป็นตัวแปรที่ส าคัญของการเรียนรู๎ อันน าไปสูํการพัฒนางานอยํางมีประสิทธิผลสูงสุด            
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior : 
OCB)   
 สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ (๒๕๕๗) กลําววํา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การ คือ 
พฤติกรรมการท างานของบุคลากรที่เป็นพิเศษเกินความคาดหมาย จากหน๎าที่ความรับผิดชอบในงาน
ของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งองค๑การจะประสบความส าเร็จได๎นั้น จ าเป็นต๎อง มีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการ
ท างานเชํนนี้ (Robbins & Judge, 2009: 64) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑การ สามารถ
จ าแนกออกได๎เป็น ๕ ด๎าน ดังตํอไปนี้ (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990)  
 (๑) พฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ (Altruism) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่ชํวยเหลือ
เพ่ือนรํวมงาน เมื่อเผชิญกับป๓ญหาที่เกิดขึ้นในองค๑การ  

                                                           

 ๒๕สมโภชน๑ เอ่ียมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน๎า ๘๗. 

๒๖RK Wagner, RJ Sternberg, Practical intelligence in real work pursuit : the 
role of tacit knowledge, (Journal of personality and social psychology, 1985), p.458-
459. 



 
๔๘ 

 ๒) พฤติกรรมความส านึกในหน๎าที่ (Conscientiousness) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่
ปฏิบัติตน ในบทบาทที่องค๑การต๎องการ เชํน การให๎ความรํวมมือ การปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ 
เป็นต๎น  
 ๓) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่มีความ
อดทนอดกลั้นตํอ ความคับข๎องใจโดยไมํท าการร๎องเรียนในเรื่องที่ตนเองไมํพอใจ  
 ๔) พฤติกรรมการค านึงถึงผู๎อ่ืน (Courtesy) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่ค านึงถึงผู๎อื่นเพ่ือ
ปูองกันไมํให๎ เกิดป๓ญหากระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  
 ๕) พฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ (Civic Virtue) คือ พฤติกรรมของพนักงานที่ให๎ความ
รํวมมือและมีสํวนรํวมในการด าเนินงานขององค๑การ๒๗ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ 
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลําววํา ความฉลาดทางอารมณ๑ คือ ความฉลาดใน
การด าเนินชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค๑และมีความสุข ซึ่งประกอบด๎วยองค๑ประกอบทั้ง ๓ ด๎าน 
คือ ด๎านดี ด๎านเกํง และ ด๎านสุข  
       ดี หมายถึง ความฉลาดในทางควบคุมอารมณ๑และความต๎องการของตนเองรักษา
สัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม ซึ่งเกิดจากความเข๎าใจ ตระหนักรู๎ส านึกใน
คุณธรรม ความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี  
 ดี ประกอบด๎วยความสามารถตํอไปนี้ ควบคุมอารมณ๑และความต๎องการของตนเอง  
 ๑) รู๎อารมณ๑และความต๎องการของตนเอง  
 ๒) ควบคุมอารมณ๑และความต๎องการได๎  
 ๓) แสดงออกอยํางเหมาะสม เห็นใจผู๎อ่ืน  
 ๔) ใสํใจผู๎อ่ืน  
 ๕) เข๎าใจและยอมรับผู๎อื่น  
 ๖) แสดงความเห็นใจอยํางเหมาะสม รับผิดชอบ  
 ๗) รู๎จักให๎/รู๎จักรับ  
 ๘) รับผิด/ให๎อภัย  
 ๙) เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวม  
 เก่ง หมายถึง ความฉลาดในการรู๎จักตนเอง คิดริเริ่มสร๎างสรรค๑มีแรงจูงใจในตนเอง
มุํงม่ันท าให๎ส าเร็จ ตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหาและแสดงออกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให๎ตนยอมรับ และ
ได๎การเคารพยกยํองจากสังคม และผู๎อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  
 เก่ง ประกอบด๎วย ความสามารถตํอไปนี้ รู๎จักและมีแรงจูงใจในตนเอง  
 ๑) รู๎ศักยภาพตนเอง  
 ๒) สร๎างขวัญและก าลังใจให๎ตนเองได๎  
                                                           

๒๗สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, “กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล 
ราชธานี”, (วารสารป๓ญญาภิวัฒน๑ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ, เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗), หน๎า ๓๐๑ – ๓๐๒. 



 
๔๙ 

 ๓) มีความมานะไปสูํเปูาหมาย ตัดสินใจและแก๎ป๓ญหา  
 ๔) รับรู๎และเข๎าใจป๓ญหา  
 ๕) มีข้ันตอนในการแก๎ป๓ญหา  
 ๖) มีความยืดหยุํน มีสัมพันธภาพกับผู๎อ่ืน  
 ๗) สร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน  
 ๘) กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม  
 ๙) แสดงความเห็นที่ขัดแย๎งอยํางสร๎างสรรค๑ 
 สุข หมายถึง ความพึงพอใจในความรู๎สึกนึกคิด สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
เชื่อมั่น และเห็นคุณคําของตนเอง มองโลกในแงํดี มีความสงบสุขทางใจ  
 สุข ประกอบด๎วย ภูมิใจในตนเอง  
 ๑) เห็นคุณคําตนเอง  
 ๒) เชื่อมั่นในตนเอง พึงพอใจในชีวิต  
 ๓) มองโลกแงํดี  
 ๔) มีอารมณ๑ขัน  
 ๕) พอใจในสิ่งที่ตนมีอยูํ มีความสงบทางใจ  
 ๖) มีกิจกรรมที่เสริมสร๎างความสุข  
 ๗) รู๎จักผํอนคลาย  
 ๘) มีความสงบทางจิตใจ๒๘  
 สรุปได๎วํา ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของคนนั้นไมํวําทางการงานหรือชีวิตสํวนบุคคล สํวน
ที่ส าคัญนอกจากการมีเชาว๑ป๓ญญา (IQ) แล๎ว มนุษย๑ยังมีการพัฒนาทางอารมณ๑และบุคลิกภาพที่ส าคัญ
ด๎วย มนุษย๑ที่ไมํมีวุฒิภาวะทางอารมณ๑จะถูกมองวําเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ๑ต่ า การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ๑ การควบคุมอารมณ๑ให๎เกิดวุฒิภาวะของบุคคลมีความส าคัญมาก และความ
ฉลาดทางอารมณ๑มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับสติป๓ญญา ความฉลาดทางอารมณ๑สูงยํอมท าให๎เรียนได๎ดี มี
ความสุข 
 สรุปได๎วํา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค๑กร เป็นหลักการด าเนินการพัฒนาบุคลากรอยํางมีระบบ โดยมี
แนวทางการปฏิบัติอยูํสองแนวทางคือ การฝึกอบรม (training) ซึ่งเน๎นที่ความสามารถเฉพาะอยํางใน
การปฏิบัติงาน และการศึกษา (education or further study) ซึ่งเน๎นถึงความพยายามที่จะเพ่ิมเติม
ความรู๎และความเข๎าใจ เพราะมนุษย๑ยังมีความต๎องการในการพัฒนาตนเอง ต๎องการที่จะเรียนรู๎สิ่งใหมํ 
ๆ เพ่ือความก๎าวหน๎าในด๎านอาชีพการงานหรือเพ่ือความมั่นคงของรายได๎ โดยทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค๑กรนั้น ยํอมเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และยังต๎อง
สอดคล๎องกับความต๎องการของในการพัฒนาตนเองและองค๑กรด๎วยที่มุํงเน๎นทั้งคุณธรรมและความรู๎
อยํางเป็นระบบด๎วยหลักการค าสอนทางศาสนาด๎วยเชํนกัน 

                                                           
๒๘กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

ศูนย๑สารสนเทศ และประชาสัมพันธ๑ กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๕), หน๎า ๑๑. 
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   ๔. แนวคิดด้านภาวะผู้น าในองค์กร 
 ความหมายผู๎น า 

ผู๎น าที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากค าวํา Leader ที่เป็นภาษาไทยแปลวํา “หัวหน๎า”๒๙ ซึ่งเป็น
บุคคลที่ท าหน๎าที่แทนผู๎อื่นที่เป็นผู๎ตาม  

ผู๎น า คือ บุคคลในกลุํมซึ่งได๎รับมอบหมายหน๎าที่ให๎ควบคุมหรือประงานกิจกรรมตํางๆ ที่
เกี่ยวกับภารกิจของกลุํม๓๐  

ผู๎น า คือ บุคคลที่ถูกเลือกหรือได๎รับการแตํงตั้งให๎น ากลุํมและมีอิทธิพลตํอกิจกรรมตํางๆของ
กลุํมเพ่ือบรรลุเปูาหมายของกลุํมและเพ่ือท าหน๎าที่ของหัวหน๎าของกลุํม๓๑ 

ตามท่ีพระธรรมปิฎกได๎แสดงไว๎วํา คุณสมบัติของผู๎น าที่ดีมี ๒ ด๎าน คือ 
๑) คุณสมบัติภายในตัวของผู๎น า ได๎แกํ  

(๑) รู๎หลักของสัปปุริสธรรม มีการรู๎หลักการเหตุผล 
(๒) มีสติป๓ญญา ไมํประมาท 
(๓) ต่ืนตัว ทันตํอเหตุการณ๑ 
(๔) มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล 
(๕) เป็นคนเข๎มแข็ง 

๒) คุณสมบัติภายนอก ในการประสานคนและงาน 
 (๑) มีความรู๎ ความสามารถ 
 (๒) มีพรหมวิหารธรรม 
 (๓) หวังประโยชน๑สุขแกํสํวนรวม 
 (๔) นํารัก นําเคารพ 
 (๕) เป็นธรรมาธิปไตย 
 (๖) ฉลาดในการพูด 
 (๗) ไมํล าเอยีง๓๒ 
ในการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะภาวะความเป็นผู๎น า เมอร๑รีย๑ จี.รอสส๑ และชาร๑

เลสส๑อี.เฮนดรี่ Ross & Hendry ได๎เห็นแนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู๎น าไว๎ ๓ ประการ คือ 

                                                           
๒๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน๑ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน๎า ๘๖๗. 
๓๐Fiedler, A theory of leadership effectiveness, (New York : McGraw-Hill,1967), 

p.168. 
๓๑Dejnozka, Educational administration glossary, (Westport, CT : Greenwood, 

1983), p.199. 
๓๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, พิมพ๑ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

๒๕๔๖), หน๎า ๑๐-๓๐. 
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๑. ภาวะผู๎น าเป็นคุณสมบัติที่มีอยูํภายในของแตํละบุคคล สมัยกํอนซึ่งมีความเชื่อถือกันวํา
ความเป็นผู๎น ามาจากพันธุกรรม หรือสิ่งติดตัวแตํก าเนิด ซึ่งท าให๎บุคคลกลายเป็นผู๎น านั้น เป็น
คุณสมบัติที่มีอยูํภายในตัวของแตํละคน 

๒. ภาวะผู๎น าขึ้นอยูํกับกลุํม ลักษณะความเป็นผู๎น าขึ้นกับโครงสร๎างของกลุํมมากกวําแตํละ
บุคคล ความเป็นผู๎น าในกลุํมถูกก าหนด โดยผลรมของทัศนคติความต๎องการของกลุํม ซึ่งกลุํมและผู๎น า
จะแยกจากกันไมํได๎ ถ๎าไมํมีกลุํม ก็ไมํมีผู๎น าหากกลุํมขาดผู๎น า กลุํมนั้นก็ยากที่จะเจริญได๎ การเป็นผู๎น า
เป็นกระบวนการที่จ าเป็น ต๎องท าหน๎าที่ทั้งในการน าและการบริหาร 

๓.ภาวะผู๎น าขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ สถานการณ๑มีบทบาทตํอการก าหนดความเป็นผู๎น ามาก 
สถานการณ๑ที่กลุํมก าลังเผชิญหน๎ากํอให๎เกิดผู๎น าได๎ ความเป็นผู๎น าจึงขึ้นอยูํกับกสถานการณ๑ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุํมหรือองค๑กรนั้น ๆ๓๓ 
   ๕. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย Competency  

David C. Mc Clelland กลําววํา สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะที่ซํอนอยูํภายในป๓จเจกบุคคล  
ซึ่งสามารถผลักดันให๎ป๓จเจกบุคคลนั้น สร๎างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ๑ที่ก าหนดในงานที่ตน
รับผิดชอบ๓๔ 
 อานนท๑ ศักดิ์วรวิชญ๑ (๒๕๔๗) ได๎สรุปค านิยามของสมรรถนะไว๎วํา สมรรถนะ คือ  
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได๎แกํ ความรู๎ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตําง ๆ อันได๎แกํ คํานิยม  
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล๎องกับความเหมาะสม
กับองค๑การ โดยเฉพาะอยํางยิ่งต๎องสามารถจ าแนกได๎วําผู๎ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได๎ต๎อง
มีคุณลักษณะเดํน ๆ อะไร  หรือลักษณะส าคัญ ๆ อะไรบ๎าง หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ท างาน
แล๎วไมํประสบความส าเร็จ  เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เป็นต๎น๓๕ 

Boyatzis (๑๙๘๒) กลําววํา “Competency” หมายถึง คุณลักษณะที่อยูํภายในของแตํละ
บุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงจูงใจ (Motive) ลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททาง
สังคมหรือการรับรู๎เกี่ยวกับตนเอง (Social Role or Aspect of One’s Self Image) หรือความรู๎ (A 
Body of Knowledge) ที่คนตําง ๆ ต๎องน ามาใช๎ โดยเขาต๎องการตอบค าถามวํา คุณลักษณะแบบใด
ของผู๎บริหารที่มีความสัมพันธ๑กับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

Spencer and Spencer (๑๙๙๓) Competency หมายถึง คุณลักษณะที่อยูํภายในของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ๑อยํางมีเหตุมีผลกับเกณฑ๑ที่อ๎างอิงได๎และท าให๎บุคคลผู๎นั้นมีผลการปฏิบัติงานสูง 
และ Sparrow (๑๙๙๖) ได๎แบํง Competency ออกเป็น ๓ กลุํมคือ Organizational 
Competency, Managerial Competency และ Individual Competency โดย Individual 

                                                           
๓๓Murry G. Ross&Charless E. Hendry, Reading in Socialpsychology, 3rd 

ed.,(New York : Hendry Hall, 1958), p.100-107. 
๓๔Mc Clelland, D.C., “Testing for Competence rather than for Intelligence”, 

(American Psychologist.USA. ๒๘, ๑๙๗๓) page ๑ – ๑๔. 
๓๕อานนท๑  ศักดิ์วรวิชญ๑. “แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency : เรื่องเกําที่เรายังหลงทาง

,” (Chulalongkorn Review. ๑๖ (ก.ค. – ก.ย.) ๒๕๔๗), หน๎า ๕๗. 
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Competency เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ๑กับงานในขณะที่  Organizational 
Competency เป็นสมรรถนะขององค๑การและ Managerial Competency เป็นสมรรถนะในการ
บริหารงาน 

Arthey and Orth (๑๙๙๙) กลําววํา Competency เป็นกลุํมของมิติของผลการปฏิบัติงาน
ที่สามารถสังเกตเห็นได๎ รวมถึงความรู๎ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของแตํละบุคคล เหมือนกับทีม 
กระบวนการและความสามารถขององค๑กร ซึ่งจะน าไปสูํผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและท าให๎องค๑การมี
ความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืน๓๖ 
 ดร.พยัต วุฒิรงค๑ (๒๕๕๕) สมรรถนะ หมายถึง กลุํมของมิติผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
สังเกตเห็นได๎รวมถึงความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุํม กระบวนการและองค๑การ
ที่เชื่อมตํอกับผลการปฏิบัติงานที่สูง และท าให๎องค๑การมีความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางถาวร จาก
นิยามนี้ สมรรถนะอาจรวมขอบเขตอยํางกว๎างของบุคคล กลุํม หรือองค๑การ ประกอบด๎วย 
 ๑) ความรู๎หรือทักษะ ซึ่งสัมพันธ๑กับผลการปฏิบัติงานในป๓จจุบัน 
 ๒) ความรู๎หรือทักษะที่จ าเป็นตํอความส าเร็จในอนาคต 
 ๓) Intellectual หรือ behavioral best practice ของผลการด าเนินงานของคนหรือกลุํม
ในระดับสูง 
 ๔) กระบวนการยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค๑การหรือธุรกิจ 
 ๕) แนวทางใหมํของการคิดหรือการปฏิบัติซึ่งกํอให๎เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขัน 
 Competency ถูกคาดหวังวําเป็นเครื่องมือในการจัดการเพ่ือการคัดเลือก พัฒนา และ
ประเมินผลคนที่มีศักยภาพสูง อยํางไรก็ตาม มีผู๎วิจัยจ านวนไมํมากที่สนใจพัฒนา  Competency 
Model และศึกษาความสัมพันธ๑ของ Competency กับผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากต๎องใช๎ต๎นทุนและ
เวลาในการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห๑สํวนใหญํใช๎โมเดลภูเขาน้ าแข็ง ( Iceberg Model) ของ Spencer 
and Spencer (๑๙๙๓) เพ่ือแสดงความสัมพันธ๑ระหวําง Competency กับผลการปฏิบัติงาน 
Spencer and Spencer ให๎ความเห็นวํา Competency ประกอบด๎วยแรงจูงใจและลักษณะ และ
การรับรู๎ตนเอง (Self-Concept) ดังนั้น องค๑การสามารถตัดสินใจได๎วํา ในการทดสอบ Competency 
แตํละตัวจะสามารถแสดงให๎เห็นวํา ความรู๎ใน Competency ที่จ าเป็นในการพัฒนาพนักงานคืออะไร 
ซึ่งจะชํวยเหลือผู๎จัดการในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในอนาคต โดยสมรรถนะ
ประกอบด๎วย ๓ มุมมอง คือ แรงจูงใจและคุณลักษณะ การรับรู๎ตนเอง และความรู๎และทักษะ ในค า
จ ากัดความของ Spencer and Spencer คุณลักษณะที่อยูํภายในบุคคลหรือเรียกวํา คุณลักษณะหรือ
บุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง เป็นคุณลักษณะที่คาดคะเนได๎ถึงพฤติกรรมในแตํละ
สถานการณ๑ คุณลักษณะนี้เป็นสํวนหนึ่งของบุคลิกภาพท่ีถาวร ประกอบด๎วยป๓จจัยตําง ๆ คือ 
 ๑) แรงจูงใจ (Motives) คือ สิ่งที่กระตุ๎นให๎คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งที่จะ
ผลักดัน ชี้ทางและเลือกที่จะให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย เชํน คนที่มีแรงผลักดันใฝุ

                                                           
๓๖ดร.พยัต วุฒิรงค๑, สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน๎า ๓ – ๔. 



 
๕๓ 

สัมฤทธิ์สูง (N-Achievement) เป็นคนที่พยายามตั้งเปูาหมายที่ท๎าทายและเต็มไปด๎วยความ
รับผิดชอบเพื่อบรรลุเปูาหมาย 
 ๒) คุณลักษณะ (Traits) เป็นคุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะภายใน เชํน การ
ควบคุมอารมณ๑ 
 ๓) การรับรู๎ตนเอง (Self-Concept) ประกอบด๎วย ทัศนคติ คํานิยม และภาพลักษณ๑ที่แตํละ
คนรับรู๎ 
 ๔) ความรู๎ (Knowledge) เป็นข๎อมูลที่คนแตํละคนรวบรวมและสะสมเอาไว๎ 
 ๕) ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถในการท างาน ทั้งงานที่ต๎องใช๎ทักษะทางกายและทักษะ
ทางความคิด 

 

 
แผนภูมิ ๒.๒ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านแรงขับ 

คุณลักษณะ การรับรู๎ของตนเอง ทักษะ และความรู๎ 
ที่มา : Spencer and Spencer (๑๙๙๓) 

 
  จากภาพที่ ๑ รูปภาพภูเขาน้ าแข็งด๎านซ๎ายมือแสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา องค๑ประกอบที่
ผลักดันให๎คนแสดงพฤติกรรมนั้นจะอยูํลึกเข๎ามาภายในและไมํสามารถมองเห็นได๎ ซึ่งองค๑ประกอบ
เหลํานั้นคือ การรับรู๎ตนเอง คุณลักษณะและแรงขับ และถือวําเป็นบุคลิกภาพที่คํอนข๎างถาวร (Core 
personality) ของแตํละบุคคลทีเปลี่ยนแปลงได๎ยาก 
  ส าหรับรูปวงกลมด๎านขวามือจะเห็นวํา วงกลมตรงกลางเป็นการรับรู๎ตนเอง ทัศนคติ 
คํานิยม องค๑ประกอบเหลํานี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎โดยการพัฒนา การอบรม การกลํอมเกลา และการ
ปรับเปลี่ยนประสบการณ๑ 
  ขณะที่บริษัทหรือองค๑การตําง ๆ เมื่อคิดจะจ๎างคน ก็จะดูจากวงกลมภายนอกคือ ความรู๎
และทักษะ รวมถึงเกรด (ผลการเรียน) ของบุคคลเทํานั้น แตํในความเป็นจริง องค๑การควรจะพิจารณา
จากคุณลักษณะภายใน หากปรากฏวําคนที่มาสมัครงานมี IQ เทํานั้น สิ่งที่จะแยกระหวํางคนที่มี
ผลงานสูงออกจากคนที่มีผลงานต่ าคือ องค๑ประกอบภายในตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว 
  ความสัมพันธ๑อยํางมีเหตุมีผล (Causal Relationships) เป็นอีกป๓จจัยหนึ่งที่ต๎องท าความ
เข๎าใจ ในขณะที่แรงขับ คุณลักษณะหรือการรับรู๎ตนเองเป็นตัวผลักดันให๎เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรม
เหลํานี้จะเป็นตัวคาดการณ๑ถึงผลลัพธ๑ของงานตามภาพท่ี ๒ 



 
๕๔ 

 

 
แผนภูมิ ๒.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลงาน 

ที่มา : Spencer and Spencer (๑๙๙๓) 
 
รากฐานและความส าคัญของสมรรถนะ 
 McClelland (๑๙๗๓) เป็นผู๎ริเริ่มน าสมรรถนะมาใช๎เป็นทางเลือกแทนคุณลักษณะ (Trait) 
หรือความฉลาด (Intelligence) เพ่ือวัดหรือท านายผลการปฏิบัติ โดยเริ่มใช๎ในวงการการศึกษาแล๎ว
แพรํขยายสูํภาคธุรกิจอยํางกว๎างขวางเพราะเหตุผลดังตํอไปนี้ 
 ๑. วิธีดีที่สุดในการเข๎าใจผลการปฏิบัติงาน เป็นการสังเกตวําคนท าอยํางไรจึงประสบ
ความส าเร็จ แทนการใช๎ฐานคติเก่ียวกับคุณลักษณะหรือความฉลาด 
 ๒. วิธีที่ดีที่สุดในการวัดและท านายผลการปฏิบัติงานของคน เป็นการก าหนดหลักเกณฑ๑
ส าคัญของสมรรถนะส าคัญท่ีต๎องการจะวัดแทนการใช๎การทดสอบคุณลักษณะ 
 ๓. สมรรถนะสามารถเรียนรู๎และพัฒนาได๎ตลอดเวลา แตํคุณลักษณะมีมาตั้งแตํเกิดและ
เปลี่ยนแปลงยาก 
 ๔. สมรรถนะท าให๎คนมองเห็นและเข๎าถึงวํา เขาจะเข๎าใจและสามารถพัฒนาสมรรถนะให๎ได๎
ตามระดับที่ต๎องการได๎อยํางไร แตํคุณลักษณะคอํนข๎างลึกลับ 
 ๕. สมรรถนะสามารถเชื่อมตํอกับผลลัพธ๑จริง ซึ่งบรรยายแนวทางท่ีคนต๎องปฏิบัติในโลกแหํง
ความจริง ไมํเหมือนกับคุณลักษณะที่มีเพียงนักจิตวิทยาที่เข๎าใจ๓๗ 
 สรุปได๎วํา สมรรถนะมีความหมายวํา ความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ 
(Ability) หรือลักษณะสํวนบุคคล (Characteristic) ที่น าไปสูํผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ในการท างานให๎
ประสบความส าเร็จ โดยในป๓จจุบันองค๑การของเอกชนชั้นน าได๎น าแนวคิดสมรรถนะไปใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานมากขึ้น และยอมรับวําเป็นเครื่องมือสมัยใหมํที่องค๑การต๎องได๎รับความพึงพอใจอยูํ
ในระดับต๎นๆ มีการส ารวจพบวํามีบริษัททั่วโลก น า Core Competency เป็น ๑ ใน ๒๕ เครื่องมือที่
ได๎รับความนิยมเป็นอันดับ ๓ รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning ซึ่ง
แสดงวํา Core competency จะมีบทบาทส าคัญที่จะเข๎าไปชํวยให๎งานบริหารประสบความส าเร็จ  
จึงมีผู๎สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักการของสมรรถนะมาปรับให๎เพ่ิมมากขึ้น โดยหนํวยงาน

                                                           
๓๗ดร.พยัต วุฒิรงค๑, สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๔ – ๙. 



 
๕๕ 

ของรัฐและเอกชนของไทยหลายหนํวยงานได๎ให๎ความสนใจและน ามาประยุกต๑ใช๎ เชํน บริษัท
ปูนซีเมนต๑ไทย บริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน และส านักงานข๎าราชการพลเรือน เป็นต๎น 
 กลําวโดยสรุป การพัฒนาตนเองในกลุํมมนุษย๑นิยมจะมุํงพัฒนาสุขภาพกายและดูแลสภาพ
จิตใจควบคูํกันไป  ท าให๎บุคลากรในองค๑กรนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม และ
มีจริยธรรม สามารถสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน และน าพาองค๑กรไปสูํความส าเร็จได๎ตาม
เปูาหมายที่ต๎องการโดยยั่งยืน โดยมีสมรรถนะ (competency) เป็นป๓จจัยในการท างานที่เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันให๎แกํองค๑กร โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษย๑  เพราะสมรรถนะเป็นป๓จจัยชํวยให๎พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให๎สํงผลไปสูํการพัฒนา
องค๑การ ดังนั้นการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ Competency จึงเป็นเรื่องส าคัญ และจะท าให๎
บุคลากรเกิดความรู๎สึกวํามีสํวนรํวม จะสามารถสร๎างการยอมรับและลดการตํอต๎าน ในการน า 
Competency เข๎ามาใช๎ในหนํวยงานได๎ ซึ่งหน๎าที่ของหนํวยงานฝึกอบรมจะต๎องเน๎นให๎บุคลากรใน
องค๑กรมีความเชี่ยวชาญในงาน ตรงตามความรู๎ความสามารถในการเป็นผู๎ปฏิบัติงาน และเป็นที่
ปรึกษาในด๎านทรัพยากรมนุษย๑ได๎ อีกทั้งยังสามารถก าหนดและรํวมกันหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานที่เอ้ือตํอการน าแนวคิดเรื่อง Competency มาใช๎ประยุกต๑กับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือให๎เป็นรูปแบบหรือเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรขององค๑กรธุรกิจได๎อีก
แนวทางหนึ่งด๎วย 
 
๒.๒. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร (Learning and Personal 
Development) 
 การเรียนรู๎ (Learning) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาบุคลากร ควบคูํไปกับการมุํงเน๎น
ที่ผลงาน (Performance) ซึ่งเป็นเปูาหมายในการบรรลุภารกิจ ของการเรียนรู๎ และผลงานของทั้ง
ระดับป๓จเจกบุคคลและขององค๑การล๎วนเป็นผลมาจากการพัฒนาบุคลากร จะได๎กลําวถึงเรื่องการ
เรียนรู๎ซึ่งเป็นสํวนส าคัญท าให๎เกิดการพัฒนาองค๑ความรู๎ ความคิด และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ๒.๒.๑. ความหมายของการเรียนรู้ (definitions of Learning) 
 ค าวํา “การเรียนรู้ (Learning)” คือ เปูาหมายส าคัญที่สุดของการพัฒนามนุษย๑ มนุษย๑จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมจากสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ นิยาม “การเรียนรู๎” ให๎ไว๎โดยนักวิชาการหลายทําน ดังนี้ 
 ไซเกิลแมนและเซฟเฟอร์ (Sigelman, and Shaffer, ๒๐๐๓ cited in Delahaye, ๒๐๐๕: 
๓๒) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยํางถาวรเชิงสัมพัทธ๑ของพฤติกรรมและความสามารถที่ไมํได๎เป็น
ผลลัพธ๑ของการเจริญเติบโตทางรํางกาย การเรียนรู๎ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิด การรับรู๎ และการโต๎ตอบตํอสถานการณ๑หรือสภาพแวดล๎อมตําง ๆ 
ของแตํละคนโดยที่โดมจัน (Dornjan, ๒๐๐๓) กลําววํา การเปลี่ยนแปลง ดังกลําวมิได๎เป็นผลมาจาก
พันธุกรรมหรือจากการเจริญเติบโต (Domjan, ๒๐๐๓ cited in Delahaye, ๒๐๐๕: ๓๒) แตํเป็น
กระบวนการที่มีความซับซ๎อน มนุษย๑จึงสามารถท าอะไรที่สลับซับซ๎อน ละเอียด พิสดาร ยืดหยุํน และ
สร๎างสรรค๑แตกตํางไปจากการท าตามต๎นแบบที่น าเข๎าสูํกระบวนการเรียนรู๎ สํวนการเลียนแบบ 
(immitaing) ในทางวิชาการยังไมํถือวําเป็นการเรียนรู๎ เพราะไมํท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางถาวร
ในเรื่องใด เชํน กรณีการเลียนเสียงพูดของนกแก๎ว นกขุนทอง และสัตว๑บางชนิด 



 
๕๖ 

 ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler, ๑๙๘๙) กลําววํา การเรียนรู๎เป็นสิ่งที่ต๎องกระท า
ด๎วยตนเอง (Learning is what we do to ourselves) และกลําววํา การสอนเป็นสิ่งที่บุคคลกระท า
ตํอผู๎อ่ืน (ซึ่งผู๎สอนอาจจะไมํได๎มีการเรียนรู๎ในเรื่องที่ถํายทอดอยํางแท๎จริง) (Teaching is what we 
do to others) เดวิด เอ. คอล๑บ (David A. Kolb, ๑๙๘๔) อธิบายการเรียนรู๎วํา เป็นรูปแบบความคิด
ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะวัดผลได๎เมื่อกระบวนการสิ้นสุดในแตํละชํวง ใน
ระหวํางที่กระบวนการเรียนรู๎ก าลังด าเนินอยูํหรือก าลังแปรจากความคิดต๎นทางมาสูํปลายทางจะวัดผล
ได๎ยาก เพราะมีป๓จจัยและองค๑ประกอบอ่ืนเข๎ามาเก่ียวอีกหลายป๓จจัย 
 การเรียนรู๎เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอยํางถาวรเชิงสัมพัทธ๑ (a relatively 
permanent change) เนื่องด๎วยต๎องอาศัยป๓จจัยตําง ๆ แตกตํางกันไป เชํน เส๎นสมอง ระบบประสาท 
ระบบการคิด ระดับสติป๓ญญา การรับรู๎ประสบการณ๑ในอดีต ทักษะความสามารถในการบูรณาการ
ความรู๎และประสบการณ๑อันเกิดจากการรับรู๎ของสํวนตําง ๆ ที่ผํานอายตนะ หรือประสาทสัมผัสทั้งห๎า 
ได๎แกํ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย กลําวคือ การเรียนรู๎จะอาศัยป๓จจัยภายในของผู๎เรียน รํวมกับป๓จ จัย
ภายนอกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกวํา ปรโตโฆสะ เชํน ผู๎สอน สถานที่เรียน เอกสารหรือสื่อการสอน 
บรรยากาศ และป๓จจัยอื่นที่อยูํภายนอก 
 บรูคฟิลด์ (Brookfield, ๑๙๙๐) ได๎ศึกษาถึงป๓จจัยบํงชี้ที่ส าคัญของกระบวนการเรียนรู๎อยําง
หนึ่งวํา ในขณะที่ก าลังเกิดการเรียนรู๎ มนุษย๑ยังไมํต๎องอาศัยเหตุผลในนาทีวิกฤตินั้น เนื่องจากการ
เรียนรู๎เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ไมํต๎องอาศัยคํานิยมหรือเหตุผลใด ๆ ในขณะที่เกิดการเรียนรู๎ 
(natural process/value-neutral transmission) แตํกํอนที่จะเกิดการคลิกหรือขณะที่เกิดการ
เรียนรู๎ไมํต๎องอาศัยเหตุผลและคํานิยมใด ๆ ตัวอยํางคือ ขณะเกิดการเรียนในการวํายน้ า การขี่
จักรยาน ระหวํางที่มีการเรียนรู๎ทุกอยํางจะด าเนินไปตามกลไกธรรมชาติ การเรียนรู๎จะบังคับกันไมํได๎ 
แตํอาจเกิดขึ้นได๎ทํามกลางสถานการณ๑ที่คับขัน กดดัน และท๎าทาย ท าให๎ผู๎เรียนรู๎ต๎องตัดสินใจบางสิ่ง
บางอยําง ซึ่งอาจจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ในสถานการณ๑นั้น ๆ ได๎ 
 เรย์โนลดส์, แซมบรูค และสเตวาร์ต (Reynolds, Sambrook, and Stewart, ๑๙๙๓: 
๑๒๘) นิยาม “การเรียนรู๎” วํา คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 เกรกอรี เบตสัน (Gregory Bateson cited in Yorks, ๒๐๐๕) กลําววํา การเรียนรู๎ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งที่อธิบายได๎ยาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความซับซ๎อนและเกี่ยวข๎อง
กับป๓จจัยหลายตัว เชํน คุณลักษณะเฉพาะของแตํละบุคคล การเรียนรู๎ที่แท๎จริงอาจเกิดขึ้นได๎ใน
ชั่วขณะใดขณะหนึ่งหรือเกิดขึ้นในระหวํางกระบวนการที่ก าลังได๎รับประสบการณ๑ หรื อในระหวําง
การศึกษาตัวความรู๎ ระหวํางการใช๎ความคิด การฝึกฝนทักษะ ไมํมีรูปแบบและกฎเกณฑ๑ที่ตายตัว เมื่อ
ผู๎เรียนเกิดการตระหนักรู๎ มีความพร๎อมด๎านเชาวน๑อารมณ๑ มีการโต๎ตอบและได๎แสดงทัศนคติหรือ
ความคิดเห็น มีการตอบสนองอยํางเหมาะสมก็จะสามารถเกิดการเรียนรู๎ได๎ 
 สวอนสันและฮอลตัน (Swanson, and Holton, ๒๐๐๑ : ๑๐๐๙) ในหนังสือ 
“Foundations of Human Resource Development” ให๎ทัศนคติเรื่องการเรียนรู๎ในมุมมองของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ไว๎วํา การเรียนรู๎เปรียบประดุจหัวใจ (heart) ของงานด๎านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ขององค๑การ ซึ่งได๎จ าแนกการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นในองค๑การไว๎ ๓ ระดับ คือ การเรียนรู๎
ของป๓จเจกบุคคล ( individual Learning) การเรียนรู๎โดยยึดผลงาน (performance based 



 
๕๗ 

learning) และการเรียนรู๎ทั้งระบบ (whole systems learning) การเรียนรู๎เป็นกุญแจส าคัญที่จะไข
ไปสูํการท าให๎บุคคลประจักษ๑ตน เป็นผลแหํงความพยายามของมนุษย๑ (humanistic endeavor) อีก
ทัศนะหนึ่ง การเรียนรู๎หมายถึง การสํงผํานหรือการแปลงข๎อมูลขําวสารโดยไมํต๎องอาศัยคํานิยมใด ๆ 
ในขณะที่ เกิดการเรียนรู๎  เป็นกลางและปราศจากคํานิยม (value-neutral) การเรียนรู๎  เป็น
กระบวนการทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้น โดยไมํต๎องอาศัยคําความนิยมใด ๆ ( value-neutral 
transmission of information) การเรียนรู๎เปรียบเสมือนเครื่องมืออยํางหนึ่งของสังคมในการ
ครอบง าหรือจัดล าดับขั้นของสมาชิกในสังคมเมื่อถูกน าไปเปรียบเทียบกับผู๎อ่ืน (tool for societal 
oppression) ในบางสังคมมีการใช๎การเรียนรู๎มาเป็นเงื่อนไขในการควบคุมหรือบังคับให๎สมาชิกของ
สังคมต๎องกระท าตามแนวทางหรือระบบการเรียนรู๎ที่ถูกก าหนดไว๎ โดยผู๎น า การเรียนรู๎จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับมนุษย๑ทุกคน  
 โรนา (Rouna) กลําวถึง การเรียนรู๎วํา ความเป็นมนุษย๑ คือการเป็นสภาวะที่มีการเรียนรู๎ 
(humans are learning beings) (Rouna, ๒๐๐๐:๒๓-๒๔ cited in Swanson, and Holton, 
๒๐๐๙: ๑๕๙) การเรียนรู๎จึงเป็นทั้งเปูาหมายหลักและผลลัพธ๑ที่ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑๓๘ 

กลําวโดยสรุปการเรียนรู๎ คือ กระบวนการเพ่ิมพูนและเสริมสร๎างระบบความรู๎ ทักษะ 
พฤติกรรม ทัศนคติ หรือการแสดงออกตํางๆ อันมีผลมาจากสิ่งกระตุ๎นโดยผํานประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
ผํานทฤษฎีประสบการณ๑ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน ประสบการณ๑ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทัศนคติ ทั้งประสบการณ๑ทางตรง และทางอ๎อม 
 ๒.๒.๒. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ๑) ทฤษฎีของเบนจามิน เอส.บลูม (Benjamin S. Bloom and others, ๑๙๗๓) 
  ศาสตราจารย๑เบนจามิน บลูม และคณะ ท าการศึกษาและจ าแนกผลลัพธ๑ของการศึกษา
ตามวัตถุประสงค๑ (Taxonomy of Educational Objectives; The Classification of 
Educational Goals) และใช๎เป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ตามผลลัพธ๑การเรียนรู๎ใน
ระดับป๓จเจกบุคคล (Learning outcomes at the individual level) ทั้งนี้ บลูมและคณะได๎จ าแนก
จุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย๑ไว๎ ๓ สํวน (three domains of educational 
objectives) คือ 
  (๑) สํวนที่เกี่ยวกับความรู๎ การจ า ความคิด ทักษะทางเชาวน๑ป๓ญญา เน๎นไปยังการพัฒนา
สมอง (Cognitive Domain-Head: The cognitive domain involves knowledge and the 
development of intellectual skills. This includes the recall or recognition of specific 
facts, procedural patterns, and concepts that serve in the development of 
intellectual abilities and skills) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู๎ความคิดมี ๖ ขั้นตอนที่ส าคัญ 
การให๎ความรู๎ (Knowledge) สร๎างความเข๎าใจ (comprehension) การประยุกต๑ใช๎ (application) 

                                                           
๓๘ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๗๗ - ๘๑. 



 
๕๘ 

วิเคราะห๑ (analysis) สังเคราะห๑ (synthesis) และการประเมินตัดสินคุณคํา (evaluation) ดังแสดง
ในแผนภูม ิ
 

 
 

แผนภูมิ ๒.๔ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองด้านการรู้คิด 
(Cognitive Domain) ตามแนวทางของเบนจามิน บลูม 

ที่มา : ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี ปรับจาก Bloom and others, ๑๙๗๓ 
 
  (๒) สํวนที่เกี่ยวกับจิตใจ คํานิยม ความเชื่อ อารมณ๑ ความรู๎สึก (Affective Domain-
Heart: This domain includes the manners in which deal with things emotionally such 
as feelings, values, appreciation, enthusiasms, motivations, and attitudes) ขั้นตอนที่
เหมาะสมในการพัฒนาโดเมนนี้มี ๕ ขั้นตอน คือ การรับรู๎ปรากฏการณ๑ตําง ๆ ( receiving 
phenomena) การตอบสนองตํอปรากฏการณ๑นั้น ๆ (responding to phenomena) การตีความ
คุณคําหรือความส าคัญของปรากฏการณ๑ (valuing) ตามด๎วยการจัดระเบียบและเรียงล าดับ
ความส าคัญ (organization) แล๎วน าเข๎าไปเก็บไว๎เป็นทัศนคติ ความเชื่อ คํานิยม อารมณ๑ และจิตใจ 
(internalizing) ดังแสดงในแผนภูม ิ
  

 
แผนภูมิ ๒.๕ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจ (Affective Domain) 

ตามแนวทางของเบนจามิน บลูม 
ที่มา : ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี ปรับจาก Bloom and others, ๑๙๗๓ 

 



 
๕๙ 

  (๓) สํ วนที่ เ กี่ ย วกับทักษะ ความช านาญในการ ใช๎ สํ วนตํ า ง  ๆ  ของรํ า งกาย 
(Psychomotor Domain-Hand: The psychomotor domain includes physical movement, 
coordination, and use of the motor-skill areas. Development of these skills requires 
practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures, or 
techniques in execution) ในการพัฒนาทักษะ บลูมได๎จัดล าดับขั้นตอนไว๎ ๗ ขั้น คือ การรับรู๎ 
(perception) การสร๎างชุดของความคิดหรือทัศนะ (mind sets)  การตอบโต๎แบบมีทิศทางหรือตาม
ค าแนะน า (guided response) การสร๎างกลไก (mechanism) การตอบสนองตํอสถานการณ๑ที่
ซับซ๎อนได๎โดยชัดเจน (complex overt response) การปรับตัว (adaptation) และการมีทักษะที่
เป็นแบบฉบับและเอกลักษณ๑ของตนเอง (origination) ดังแสดงในแผนภูม ิ
 

 
แผนภูมิ ๒.๖ แสดงข้ันตอนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ (Psychomotor Domain) 

ตามแนวทางของเบนจามิน บลูม 
ทีม่า : ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี ปรับจาก Bloom and others, ๑๙๗๓ 

 
  ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจในเรื่องโดเมนการเรียนรู๎ เพ่ือ
จัดให๎มีการพัฒนาครบทั้ง ๓ โดเมนตามความเหมาะสมของผู๎เรียนแตํละคน จึงจะได๎ผลตาม
วัตถุประสงค๑๓๙ 

     แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ ของ Bloom และคณะ (Bloom’s Taxonomy of Learning 
Domain) Bloomและคณะได๎แบํงการเรียนรู๎เป็น ๓ ด๎าน ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการให๎
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล ๓ ด๎าน คือ ความรู๎ จิตใจ และรํางกาย ดังนี้    

๑. ด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือด๎านสติป๓ญญา หรือด๎านความรู๎และการคิด
ประกอบด๎วยความรู๎ความจ าเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ การน าเอาสิ่งที่เป็นความรู๎ความจ าไปท าความเข๎าใจ
น าไปใช๎ การใช๎ความคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ และประเมินคํา (Bloom, ๑๙๕๖)   

๒. ด๎านจิตพิสัย (Effective Domain) หรือด๎านอารมณ๑ จิตใจ ความสนใจ เจตคติ คํานิยม 
และคุณธรรม เชํน การเห็นคุณคํา การรับรู๎ การตอบสนอง และการสร๎างคุณคําในเรื่องที่ตนรับรู๎นั้น
แล๎วน าเอาสิ่งที่มีคุณคํานั้นมาจัดระบบและสร๎างเป็นลักษณะนิสัย (Krathwohl, Bloom and Masia, 
๑๙๗๓)    
                                                           

๓๙ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๘๓ - ๘๗. 
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๓. ด๎านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือด๎านทักษะทางกาย หรือด๎านการปฏิบัติ 
ประกอบด๎วยทักษะการเคลื่อนไหว และการใช๎อวัยวะตํางๆ ของรํางกาย เชํน การเลียนแบบ การท า
ตามค าบอก การท าอยํางถูกต๎องเหมาะสม การท าได๎ถูกต๎องหลายรูปแบบ การท าได๎อยํางเป็น
ธรรมชาติ (Simson, ๑๙๗๒) การเรียนรู๎ทั้งสามด๎านนี้ ถูกเรียกรวมกันวํา Bloom’s Taxonomy of 
Learning Domain เป็นทฤษฎีการเรียนรู๎ที่แบํงการเรียนรู๎ของบุคคลเป็น ๓ ด๎าน ได๎แกํด๎านความรู๎ 
ด๎านจิตใจ และด๎านทักษะ ซึ่งการเรียนรู๎ในแตํละด๎านนั้น จะมีพัฒนาการเป็นล าดับขั้น ซึ่งแตํละด๎าน
ประกอบด๎วยระดับการเรียนรู๎ ดังแสดงในตาราง ๒.๑๔๐  

ตาราง ๒.๑ การเรียนรู้ ๓ ด้านของ Bloom 
 

พุทธิพิสัย 
Cognitive Domain 

จิตพิสัย 
Affective Domain 

ทักษะพิสัย 
Psychomotor Domain 

๑. ความจ า (Recall) ๑. การรบั (Receive) ๑. การเลียนแบบ (Imitation) 
๒. ความเข๎าใจ (Comprehension) ๒. การตอบสนอง (Respond) ๒. การลงมือปฏิบัติ  

(Manipulation) 
๓. การน าไปใช๎ (Application) ๓. การเห็นคุณคาํ (Value) ๓. ความถูกต๎อง (Precision) 
๔. การวิเคราะห๑ (Analysis) ๔. การจดัระบบ (Organize) ๔. ความชัดเจน (Articulation) 
๕. การสังเคราะห๑ (Synthesis) ๕. การแสดงลักษณะ  

(Characterize) 
๕. ความเป็นธรรมชาติ 
(Naturalization) 

๖. การประเมินคํา (Evaluation) 
 กลําวโดยสรุป จะเห็นได๎วํา การเรียนรู๎ด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มีล าดับขั้นของ
การเรียนรู๎ คือ ความจ า ความเข๎าใจ การน าไปใช๎ การวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑และการประเมินคํา
ตามล าดับ การเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) มีล าดับขั้นตอนการเรียนรู๎คือ การรับรู๎ การ
ตอบสนอง การเห็นคุณคํา การจัดระบบ และการแสดงลักษณะ การเรียนรู๎ด๎านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) มีล าดับขั้นของการเรียนรู๎คือ การเลียนแบบ การลงมือปฏิบัติ ความ
ถูกต๎อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติ ทฤษฎีการเรียนรู๎ของ Bloom ในแตํละด๎านนั้น เป็น
การเรียนรู๎และการแสดงออกของพฤติกรรมที่เป็นล าดับขั้นและต๎องพัฒนามาจากการเรียนรู๎และการ
แสดงออกของพฤติกรรมของระดับที่ต่ ากวําไปสูํพฤติกรรมในระดับที่สูงกวํา  ซึ่งการศึกษาการเรียนรู๎
ด๎านจิตใจ อันได๎แกํ ทัศนคติ เป็นส าคัญ เพราะวําองค๑ประกอบส าคัญของการให๎การศึกษาเพ่ือสร๎าง
ความยั่งยืนนั้นคือ การเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัย (Affective Domain) เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคล การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ตํางกัน เริ่มตั้งแตํการรับรู๎ การสนับสนุน การเห็น
คุณคําการจัดระบบ จนถึงขั้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด จนกลายเป็นลักษณะสํวนบุคคล 
(Characterize) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ขั้นสูงสุดคือการ “ตระหนัก” หรือ “ส านึก” และปรับเปลี่ยนการ
เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือแสดงออกจนเป็น ลักษณะนิสัย 

                                                           
๔๐ธัชสร บันดาลชัย, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

ยั่งยืนขององค์กร, (กรณีศึกษา : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน). ๒๕๕๔), 
หน๎า ๑๗-๒๐. 
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 ๒) โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, ๑๙๘๙) 
  ศาสตราจารย๑ ดร.โฮเวิร๑ด การ๑ดเนอร๑ แหํงมหาวิทยาลัยฮาร๑วาร๑ด มีชื่อเสียงอยํางยิ่งจาก
ทฤษฎีหรือแนวคิดเรื่องพหุป๓ญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งมีความส าคัญในการจัดการศึกษาทั้ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ ข๎อค๎นพบของการ๑ดเนอร๑ที่ส าคัญ คือ มนุษย๑แตํละคน
จะมีสัญญาณที่บํงบอกถึงความฉลาดแตํละด๎าน ซึ่งป๓ญญา ( intelligence) ในทัศนะของการ๑ดเนอร๑ 
หมายถึง ความสามารถในการแก๎ป๓ญหาหรือการสร๎างสรรค๑ผลงานในสถานการณ๑ตําง ๆ การ๑ดเนอร๑
เสนอผลการศึกษาเรื่องป๓ญญา หรือ “ความฉลาด” ไว๎ ๗ ประเภท (๑)-(๗) และตํอมาได๎เสนอเพ่ิมอีก 
๓ ประเภท (๘)-(๑๐) ตามล าดับ ดังนี้ 
  (๑) ความฉลาดทางด๎านภาษา (linguistic intelligence) เป็นความสามารถในการ
เรียนรู๎ ความเข๎าใจ การพูด การเขียน หรือการสื่อสารในรูปแบบตําง ๆ นักกวี นักเขียน นักพูด นัก
กฎหมาย มักจะมีความสามารถหรือความฉลาดทางด๎านนี้เป็นพิเศษ 
  (๒) ความฉลาดทางด๎านการใช๎ตรรกะหรือหลักเหตุผล ( logical mathematical 
intelligence) ผู๎ที่มีความฉลาดด๎านตรรกะมักจะเกํงคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และการอธิบายเชิง
เหตุผล เชํน นักวิทยาศาสตร๑ วิศวกร นักคณิตศาสตร๑ 
  (๓) ความฉลาดทางด๎านดนตรี (musical intelligence) นักดนตรี คีตกวี นักร๎อง จะมี
ความสามารถด๎านจังหวะ สุนทรียะหรือคามงดงามตามตัวโน๎ตหรือระดับเสียง และการสร๎างสรรค๑
ผลงานด๎านดนตรี 
  (๔) ความฉลาดในการใช๎อวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย (bodily kinesthetic 
intelligence) ผู๎คนในกลุํมนี้จะช านาญในการเคลื่อนไหวอวัยวะและใช๎สํวนตํางๆ ของรํางกายได๎อยําง
คลํองแคลํว และอาจจะมีความคิดสร๎างสรรค๑ในการใช๎อวัยวะอยํางมีเปูาหมาย สามารถมีเอกลักษณ๑
เฉพาะตนเป็นที่ประจักษ๑ เชํน นักกีฬา นักแสดง นักเต๎นบัลเลต๑ 
  (๕) ความฉลาดทางด๎านเทศะหรือสถานที่  เชํน การค านวณระยะหรือมิติตําง ๆ 
(spatical intelligence) ผู๎ที่มีจินตนาการด๎านการวาดภาพ งานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม 
อาชีพสถาปนิก นักออกแบบ จิตรกร จะเป็นตัวแทนของผู๎มีความฉลาดด๎านนี้ 
  (๖) ความฉลาดทางด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ระหวํางคนในระดับเดียวกัน ระดับ
ที่เหนือกวํา และระดับที่ต่ ากวํา รวมทั้งระดับที่ต๎องติดกับประชาชนหรือลูกค๎า ( interpersonal 
intelligence) กลุํมนี้พบเห็นได๎จากผู๎น าทางศาสนา ครูอาจารย๑ นักขาย นักโฆษณา นักการเมือง 
นักการประชาสัมพันธ๑และผู๎น าชุมชน เป็นต๎น 
  (๗) ความฉลาดในการเข๎าใจและรู๎ตน (intrapersonal intelligence) ตัวแทนกลุํมนี้ 
ไดแ๎กํ นักจิตวิทยา จิตแพทย๑ นักเขียน ที่ปรึกษา 
  (๘) ความฉลาดและความเข๎าใจธรรมชาติ (naturalist intelligence) ตัวแทนกลุํมนี้ 
ได๎แกํ นักพฤกษศาสตร๑ นักธรณีวิทยา นักกีฏวิทยา (รู๎เรื่องแมลง นักสิ่งแวดล๎อม) 
  (๙) ความฉลาดในทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) ตัวแทนกลุํมนี้ เชํน ผู๎น า
ทางจิตวิญญาณ ไมํวําจะเป็นทะไลลามะจากทิเบต หรือ มาร๑ติน ลูเทอร๑คิงจากสหรัฐอเมริกา หรือแมํชี
เทเรซา จากอาณาจักรออตโตมัน แหํงประเทศมาซิโดเนีย ผู๎อุทิศชีวิตในการชํวยเหลือผู๎คนที่ประเทศ
อินเดีย ล๎วนเป็นตัวอยํางของผู๎น าทางจิตวิญญาณ 
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     (๑๐) ความฉลาดในการรั บรู๎ คว ามจริ งแท๎ที่ ป ราก ฏหรือด า รงอยูํ  (existential 
intelligence) ตัวแทนกลุํมนี้ ได๎แกํ นักคิด นักปราชญ๑ เชํน องค๑สมเด็จพระสัมพุทธเจ๎า อริสโตเติล 
เพลโต โซเครติส ขงจื๊อ หรือนักวิทยาศาสตร๑ เชํน ไอน๑สไตน๑๔๑ 

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน๑เรขา กลําววํา ทฤษฎีนี้ได๎ถูกน าไปประยุกต๑ใช๎อยํางแพรํหลาย ใน
กระบวนการสํงเสริมการเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน๎นความส าคัญใน ๓ เรื่อง
หลัก ดังนี้ 

๑. แตํละคน ควรได๎รับการสํงเสริมให๎ใช๎ป๓ญญาด๎านที่ถนัด เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู๎ 
๒.ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให๎สอดรับกับป๓ญญา

ที่มีอยูํหลายด๎าน 
๓. ในการประเมินการเรียนรู๎ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให๎สามารถครอบคลุม

ป๓ญญาในแตํละด๎าน๔๒  
กลําวโดยสรุป สรุปแล๎ว Multiple Intelligence ของโฮเวิร๑ด การ๑ดเนอร๑ คิดไว๎ ๙ ด๎าน

ด๎วยกนั ได๎แกํ ความฉลาดทางด๎านภาษา ความฉลาดทางด๎านตรรกะหรือเหตุผล ความฉลาดทางด๎าน
ดนตรี ความฉลาดในการใช๎อวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย ความฉลาดทางด๎านเทศะหรือสถานที่ 
ความฉลาดทางด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ระหวํางคนในระดับเดียวกัน ระดับที่เหนือกวํา และ
ระดับท่ีต่ ากวํา รวมทั้งระดับท่ีต๎องติดกับประชาชนหรือลูกค๎า ความฉลาดในการเข๎าใจและรู๎ตน ความ
ฉลาดและความเข๎าใจธรรมชาติ ความฉลาดในทางจิตวิญญาณ ความฉลาดในการรับรู๎ความจริงแท๎ที่
ปรากฏหรือด ารงอยูํ ทฤษฎีพหุป๓ญญา จึงชี้ให๎เห็นถึงความหลากหลายทางป๓ญญาของมนุษย๑ ซึ่งมี
หลายด๎าน หลายมิติ ซึ่งแตํละด๎านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให๎เจริญงอกงาม ใน
ขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข๎าด๎วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ๑ทางป๓ญญา
ของมนุษย๑แตํละคน คนหนึ่งอาจเกํงเพียงด๎านเดียว หรือเกํงหลายด๎าน หรืออาจไมํเกํงเลยสักด๎าน แตํ
ที่ชัดเจน คือ แตํละคนมักมีป๓ญญาด๎านใดด๎านหนึ่งโดดเดํนกวําเสมอ ไมํมีใครที่มีป๓ญญาทุกด๎านเทํากัน
หมด หรือไมํมีเลยสักด๎านเดียว เปิดกระบวนทัศน๑ใหมํในการศึกษาด๎านสติป๓ญญาของมนุษย๑ ให๎ใช๎
วิเคราะห๑และน ามาพัฒนาการเรียนรู๎กับบุคคลที่หลากหลาย 
 ๓) มัลคอล์ม โนวลส์ (Malcoim Knowles : ๑๙๘๐) 
 มัลคอล๑ม โนวลส๑ (Malcoim Knowles) ได๎รับการยกยํองวําเป็นบิดาหรือผู๎บุกเบิกทฤษฎีการ
เรียนรู๎ของผู๎ใหญํ (Adult Learning Theory) ซึ่งตรงกับค าในภาษากรีกวํา แอนดราโกกี 
(ANDRAGOGY) หลักการที่ส าคัญ ๖ ประการของการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
ควรท าการศึกษาให๎เข๎าใจ เพ่ือสามารถไปปรับใช๎ได๎อยํางเหมาะสมมีดังนี้ (Knowles, ๑๙๘ cited in 
Delahaye, ๒๐๐๕: ๓๔) 

                                                           
๔๑ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๙๑ – ๙๔. 
๔๒บทความโดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน๑เรขา จิตแพทย๑เด็กและวัยรุํน 

http://www.babybestbuy.in.th/shop/theory_of_multiple_intelligences, สืบค๎นเมื่อ วันที่ 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙  

http://www.babybestbuy.in.th/shop/theory_of_multiple_intelligences,%20%20สืบค้น


 
๖๓ 

 (๑) ความจ าเป็นหรือความต๎องการในการเรียนรู๎ (the need to know) โนวลส๑แสดงเหตุผล
วํา ผู๎ใหญํจะเข๎าสูํกระบวนการเรียนรู๎ก็ตํอเมื่อเขาพบค าตอบวํา ท าไม หรือเพราะเหตุใด หรือมีความ
จ าเป็นอยํางไร เขาจึงต๎องเรียนรู๎ เรื่องนั้น ๆ ด๎วย ในขณะที่ผู๎ เรียนรู๎ที่ยังมีความเป็นเด็กเข๎าสูํ
กระบวนการเรียนรู๎ก็เพราะคุณครูบอก และเด็กมีความต๎องการเรียนรู๎เพ่ือให๎สอบผําน หรือสอบให๎ได๎
คะแนนสูง ๆ 
 (๒) มโนทัศน๑แหํงตนของผู๎เรียน (the learner’s self-concept) ในวัยผู๎ใหญํจะมีมโนทัศน๑
แหํงตนชัดเจนกวําเด็ก จึงสามารถใช๎วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจเรื่องตําง ๆ ด๎วยตนเองได๎ 
ส าหรับผู๎เรียนรู๎ที่เป็นเด็กมักจะยังมีความไมํชัดเจนและยังไมํแนํนอนในเรื่องตําง ๆ เขายังต๎องการ
พ่ึงพาผู๎ที่ตนเองยอมรับและให๎ความไว๎วางใจในการให๎ค าแนะน ากํอนการตัดสินใจใด ๆ  
 (๓) บทบาทของประสบการณ๑ (the role of experience) ในกระบวนการเรียนรู๎นั้น ผู๎ใหญํ
จะสามารถน าเอาประสบการณ๑ที่ตนมีมากํอนมาเป็นทรัพยากรในการเรียนรู๎ด๎วย ยิ่งถ๎าผําน
ประสบการณ๑มามากก็จะชํวยชํวยให๎การเรียนรู๎กระท าได๎เร็วยิ่งขึ้น แตํในทางกลับกัน จาก
ประสบการณ๑ที่ไมํตรงกับสิ่งที่เรียนรู๎ใหมํ ก็อาจจะเป็นตัวขัดขวางท าให๎การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ช๎า เพราะ
เกิดการไมํยอมรับสิ่งใหมํ ส าหรับผู๎เรียนรู๎ที่เป็นเด็ก ซึ่งอาจจะยังมีประสบการณ๑น๎อยกวําผู๎ใหญํ 
ประสบการณ๑จึงมีบทบาทในการเรียนรู๎ได๎น๎อย และเด็กอาจจะยังมีข๎อจ ากัดในการเชื่อมโยง
ประสบการณ๑กับการเรียนรู๎ได๎ดีไมํเทํากับผู๎ใหญํ 
 (๔) ความพร๎อมในการเรียนรู๎ (readiness to learn) ในการเรียนรู๎ระหวํางเด็กกับผู๎ใหญํ 
ผู๎ใหญํโดยธรรมชาติแล๎วจะมีความพร๎อมในการเรียนรู๎สูงกวําเด็ก ๆ เพราะผู๎ใหญํมักมีวุฒิภาวะสูงกวํา 
และจะพร๎อมมากยิ่งขึ้นถ๎าทราบความจ าเป็นที่ต๎องมีการเรียนรู๎ เชํน การเรียนรู๎นั้นสามารถน าไปใช๎ใน
การท างานและน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ ในขณะที่เด็กอาจจะมีความพร๎อมในการเรียนรู๎เมื่อเป็นไปตามที่
คุณครูบอกและเพ่ือให๎สอบได๎คะแนนดี ๆ  
 (๕) วิธีการหรือแนวทางในการเรียนรู๎ (orientation to learning) วิธีการที่เหมาะสมในการ
สอนผู๎ใหญํจะเป็นสิ่งที่ต๎องประยุกต๑มาจากชีวิตจริงผู๎ใหญํจะรับรู๎เรื่องราวตําง ๆ ได๎ดีเมื่อสิ่งนั้น
สอดคล๎องกับเหตุการณ๑หรือสถานการณ๑ที่เขาก าลังเผชิญอยูํ สํวนเด็ก ๆ วิธีการที่เขา เรียนรู๎ได๎ดี เมื่อ
คุณครูให๎ความส าคัญหรือเน๎นที่ตัวเน๎นหาวิชานั้น ๆ 
 (๖) แรงจูงใจหรือตัวกระตุ๎นในการเรียนรู๎  (motivation) ผู๎ใหญํมีความต๎องการเรียนรู๎
เนื่องมาจากแรงขับจากภายใน เชํน ผู๎ใหญํบางคนต๎องการเรียนรู๎เพ่ือเติมเต็มความหวังหรือบางสิ่ง
บางอยํางในชีวิต บางคนต๎องการความส าเร็จในการเรียนรู๎เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง แตํเด็ก ๆ อาจจะต๎องการเรียนรู๎เพื่อให๎ได๎รับรางวัลหรือค าชมเชยจากคุณครูหรือพํอแมํ 
 จากตาราง สรุปคุณลักษณะทั้ง ๖ ประการของการเรียนรู๎ของเด็กตามหลักการในทฤษฎีการ
เรียนรู๎ของเด็ก (PEDAGOGY) เปรียบเทียบกับคุณลักษณะการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ ตามหลักการใน
ทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ (ANDRAGOGY) ไว๎ตามท่ีมัลคอล๑ม โนลลส๑ได๎ศึกษาและสรุป ดังนี้ 
 
 
 



 
๖๔ 

 ตารางที่ ๒.๒ สรุปคุณลักษณะทั้ง ๖ ประการของการเรียนรู้ของเด็กตามทฤษฎีการเรียนรู๎
ของเด็ก (PEDAGOGY) เปรียบเทียบกับคุณลักษณะการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ ของผู๎ใหญํ (ANDRAGOGY) 
 

คุณลักษณะ 
(Characteristic) 

การเรียนรู๎ของเด็ก 
(PEDAGOGY) 

การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ 
(ANDRAGOGY) 

๑. ความต๎องการที่
จะเรียนรู๎ (the 
need to know) 

ผู๎เรียนวัยเด็กต๎องการรู๎
เฉพาะสิ่งที่ครูสอนเพื่อ
สอบผํานเทํานั้น  

ผู๎ใหญํต๎องทราบกํอน
วํา ท าไมเขาจึงต๎องรู๎
เรื่องนั้น ๆ  
 

๒. มโนทัศน๑แหํงตน
ของผู๎เรียน (the 
learner’s self-
concept) 

ผู๎เรียนวัยเด็กยังไมํมีวิธีคิด
ที่ชัดเจนของตนเอง ยังมี
ลักษณะพ่ึงพา  

ผู๎ใหญํมีมโนทัศน๑แหํง
ตนและรับผิดชอบการ
ตัดสินใจของตนเอง  
 

๓. บทบาทของ
ประสบการณ๑ (the 
role of 
experience) 

ประสบการณ๑ของผู๎เรียน
วัยเด็ก ยังมีประโยชน๑ใน
การเรียนรู๎ไมํมาก  

ผู๎ใหญํเข๎าสูํกิจกรรม
การเรียนรู๎พร๎อมด๎วย
ประสบการณ๑เกํา ๆ  
 

๔. ความพร๎อมใน
การเรียนรู๎ 
(readiness to 
learn) 

ผู๎เรียนวัยเด็กจะพร๎อม
เรียนตามท่ีครูบอก หรือ
เพ่ือต๎องการสอบผําน  

ผู๎ใหญํพร๎อมเรียนรู๎ใน
สิ่งที่ตนเองต๎องการ
เรียนและเพ่ือใช๎ในชีวิต
จริง  

๕. วิธีการเรียนรู ๎
(orientation to 
learning) 

ผู๎เรียนวัยเด็กเรียนจากตัว
วิชาและเพ่ือแสวงหา
เนื้อหาสาระ  

ผู๎ใหญํเรียนรู๎จากสิ่งที่
เกิดข้ึนในชีวิตของตน
เพ่ือน าไปใช๎ในงานและ
การด าเนินชีวิตได๎  
 

๖. แรงจูงใจในการ
เรียนรู๎ 
(motivation) 

ผู๎เรียนวัยเด็กมีแรงจูงใจ
ในการเรียนรู๎จาก
ตัวกระตุ๎นจากภายนอก  

ตัวกระตุ๎นในการเรียนรู๎
ของผู๎ใหญํเกิดจาก
ตัวกระตุ๎นภายใน  

ที่มา: Knowles, ๑๙๘๐ cited in Delahaye, ๒๐๐๕: ๓๔ 
 โนวลส๑ได๎รํวมกับสวอนสันและฮอลตันออกแบบโมเดล หรือตัวแบบทฤษฎีการเรียนรู๎ของ
ผู๎ใหญํเชิงปฏิบัติ หรือ “ANDRAGOGY in Practice” จากหลัก ๖ ประการของการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ
ดังนี้ ความจ าเป็นในการเรียนรู๎ (the need to know) ผู๎ใหญํมักตั้งค าถามวํา ท าไม อะไร และ
อยํางไร (Why, What, and How) ที่เขาต๎องเรียนรู๎ เรื่องทิศทางการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล (self-
concept) ผู๎ใหญํมักจะชอบเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ และมีทิศทางของตนเอง (autonomous, self-
directing) ด๎านประสบการณ๑ในอดีต (prior experiences) ประสบการณ๑จะเป็นประโยชน๑ตํอการ



 
๖๕ 

เรียนรู๎ เมื่อผู๎ใหญํสามารถน ามาเป็นทรัพยากรหรือป๓จจัยในการเรียนรู๎ (resources, inputs) ความ
พร๎อมในการเรียนรู๎ (readiness to learn) ผู๎เรียนวัยผู๎ใหญํจะใช๎ชีวิตและงานเป็นประเด็นส าหรับการ
เรียนรู๎ (life-related, development tasks) วิธีการเรียนรู๎ที่เหมาะสมส าหรับผู๎ใหญํ (orientation 
to learning) จะเริ่มต๎นด๎วยการน าเอาป๓ญหาหรือสถานการณ๑ที่ก าลังเกิดขึ้นมาเป็นตัวจุดประกายการ
เรียนรู๎ (problem centered, contextual) ประเด็นสุดท๎าย แรงจูงใจในการเรียน (motivation to 
learn) การเรียนรู๎ของผู๎ใหญํเกิดจากแรงขับภายในของตนเอง (intrinsic motivation) ซึ่งเกิดจากการ
ตัดสินใจเลือกของแตํละบุคคลวํามีประโยชน๑แล๎วจึงเลือกเข๎าสูํกระบวนการเรียนรู๎ (personal payoff) 
 การน าเอาทฤษฎีหรือหลักการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํดังกลําวมาประยุกต๑ใช๎เริ่มต๎นด๎วยการ
พิจารณาความแตกตํางของแตํละบุคคล เชํน ด๎านความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ และภูมิหลังอ่ืน ๆ 
รวมทั้ง สถานการณ๑แวดล๎อมที่แตํละบุคคลเผชิญ กลยุทธ๑การเรียนรู๎ ตัวเนื้อหาวิชา หรือรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ให๎กับแตํละบุคคลจึงต๎องมีความแตกตํางกันไปตามองค๑ประกอบที่แตกตํางกัน เพ่ือให๎
บรรลุวัตถุประสงค๑ ดังแสดงไว๎ในตาราง องค๑ประกอบวงรอบนอก ได๎แกํ เปูาหมายการเรียนรู๎ (goals, 
and purposes for learning) การเติบโตพัฒนาของบุคคล (individual growth) ความ
เจริญก๎าวหน๎าเติบโตขององค๑การ (institutional growth) และการเจริญมั่นคงของสังคม (societal 
growth)๔๓ 
     

 
แผนภูมิ ๒.๗ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ภาคปฏิบัติ (Andragogy in Practicel) 

ที่มา: Knowles, Swanson, and Holton, ๒๐๐๕ cited in Swanson, and Holton, ๒๐๐๙: ๒๑ 

                                                           
๔๓ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๙๔ – ๑๐๐. 



 
๖๖ 

กลําวโดยสรุป ทฤษฎีแอนดราโกจี(Andragogy) ของ มัลคัล โนลส๑ สามารถไปปรับใช๎ได๎อยําง
เหมาะสม คือ ความจ าเป็นหรือความต๎องการในการเรียนรู๎ มโนทัศน๑แหํงตนของผู๎เรียน บทบาทของ
ประสบการณ๑ ความพร๎อมในการเรียนรู๎ วิธีการหรือแนวทางในการเรียนรู๎ แรงจูงใจหรือตัวกระตุ๎นใน
การเรียนรู๎ เป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ องค๑ประกอบวงรอบนอก ได๎แกํ เปูาหมายการ
เรียนรู๎ การเติบโตพัฒนาของบุคคล ความเจริญ ก๎าวหน๎าเติบโตขององค๑การ ความแตกตํางของ
สถานการณ๑ และการเจริญมั่นคงของสังคม วิธีการหนึ่งที่ชํวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องกับธรรมชาติของผู๎ใหญํ 
 ๔. ไบรแอน แอล. ดีลาฮาเย (Brian L. Delahaye, ๒๐๐๐; ๒๐๐๕) 
  ศาสตราจารย๑ไบรแอน แอล ดีลาฮาเย ได๎สร๎างตัวแบบองค๑รวมการเรียนรู๎ของผู๎ ใหญํ 
(Holistic Adult Learning Model) เพ่ือใช๎ในการศึกษาและประยุกต๑ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
ได๎ครบเป็นองค๑รวมการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํดังแสดงในภาพที่ ๔.๑๙ (Delahaye, ๒๐๐๕: ๕๒) 
 ดีลาฮาเยได๎อธิบายองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํเป็น ๓ ระดับ ได๎แกํ 
ระดับบนสุด (อาจจะกลําวได๎วําเป็นระดับที่อยูํลึกท่ีสุด) คือ 
 (๑) ระดับจิตใต๎ส านึก (subconscious level) เป็นสภาวะของจิตใจและความรู๎ที่เจ๎าตัวไมํ
รู๎ตัว เพราะอยูํในสํวนลึกของระดับจิตใจที่แฝงเร๎นอยูํ ประกอบด๎วย ๒ สํวนคาบเกี่ยวกับ คือ ๑. 
ความรู๎แฝงเร๎น (tacit knowledge) ส าหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จะให๎ความส าคัญกับ
องค๑ประกอบเชิงสติป๓ญญาหรือความรู๎ในเรื่องที่สั่งสมไว๎ (cognitive element) โนนากะ กลําววํา 
cognitive element จะเป็นแกนกลางของแบบแผนทางความคิดและจิตใจ (mental models) 
(Nonaka, ๒๐๐๒: ๔๓๙) กับองค๑ประกอบในเชิงเทคนิคหรือทักษะความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับงาน 
(technical element) และ ๒. ฐานคติหรือระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติที่เป็นพลวัต 
(paradynamic assumptions) ทั้งความรู๎แฝงเร๎น กับระบบความคิด ความเชื่อ หรือฐานคติที่เป็น
พลวัตจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน นอกจาก ๒ องค๑ประกอบนี้แล๎ว ยังมีอารมณ๑ (emotions) บางสํวนอยูํ
ในระดับใต๎จิตส านึกด๎วย ซึ่งดีลาฮาเยได๎อธิบายให๎เห็นถึงบทบาทของอารมณ๑วํามีความส าคัญตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎ใหญํด๎วย การจัดบรรยากาศการเรียนรู๎จึงมีความส าคัญเพ่ือให๎เอ้ือตํอการเสริมสร๎าง
อารมณ๑ให๎ผู๎เรียนรู๎มีความพอใจ มีความสุข อารมณ๑ดี และมีความพร๎อมในการเรียนรู๎ 
 (๒) ระดับจิตที่รู๎ส านึก (conscious level) คือ จิตที่มีความรู๎ตัวสํวนประกอบยํอย ๆ ของการ
เรียนรู๎ของผู๎ใหญํในระดับนี้มีอยูํ ๔ องค๑ประกอบ ได๎แกํ ๑. อารมณ๑ (emotions) มนุษย๑สํวนใหญํจะ
ด าเนินชีวิตหรือท างานตําง ๆ ด๎วยระดับการรู๎ส านึก ซึ่งเป็นเส๎นแบํงระหวํางมนุษย๑กับสัตว๑อ่ืน 
โดยทั่วไปที่ด าเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณ  ๒.การคิดอยํางมีเหตุมีผล เชิงตรรกะและวิจารณญาณ 
(critical thinking) คิดเชิงแก๎ป๓ญหา (problem solving) คิดเชิงสร๎างสรรค๑ (creativity) คิดเชิง
ประเมินคุณคํา (evaluation) คิดเชิงวิพากษ๑ (dialectic thinking)  ๓.การไตรํตรองเชิงตรรกะ 
(logical reflection) การคิดใครํครวญอยํางมีวิจารณญาณ (critical reflection) อีกด๎านหนึ่งคือการ
คิดเชิงแก๎ป๓ญหา (prescriptive assumptions) และการคิดเชิงเหตุและผล (causal assumptions) 
องค๑ประกอบทั้งหาดจากระดับบนแล๎วคํอย ๆ สั่งสมการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ จนสามารถตกผลึกออกมา
เป็นความรู๎ที่ประจักษ๑ชัด (explicit knowledge) ซึ่งเป็นองค๑ประกอบที่ ๔ ในระดับจิตที่รู๎ส านึก 
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 (๓) ระดับกิจกรรม (activity level) ในระดับลํางสุด เป็นการเรียนรู๎ระดับที่เกิดขึ้นได๎เมื่อมี
การแสดงพฤติกรรมตําง ๆ (behaviors) ระดับของกิจกรรมจะเป็นผลผลิตที่เกิดจากการท าหน๎าที่และ
กระบวนการตําง ๆ จากระดับบน ๆ ลงมา ได๎แกํ องค๑ประกอบตําง ๆ ในระดับจิตใต๎ส านึกและระดับ
จิตส านึก ดังนั้น เมื่อน าเอาหลักการ ความรู๎ ทฤษฎี กระบวนการคิด และอารมณ๑ความรู๎สึก ความชอบ
หรือไมํชอบ เข๎ามาเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จึงถือเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง ซึ่งดีลาฮาเยเรียกกระบวนการตรงนี้วํา “a prime underlying 
metaprocess” (Delahaye, ๒๐๐๕: ๕๓)๔๔ 

 
แผนภูมิ ๒.๘ องค์รวมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Holistic Adult Learning Model) 

ที่มา : ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี ปรับจาก Delahaye, ๒๐๐๕:P ๕ 
กลําวโดยสรุป ศาสตราจารย๑ไบรแอน แอล ดีลาฮาเย ได๎สร๎างตัวแบบองค๑รวมการเรียนรู๎ของ

ผู๎ใหญํ (Holistic Adult Learning Model) องค๑ประกอบที่เก่ียวข๎องกับการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํเป็น ๓ 
ระดับ (๑)ระดับจิตใต๎ส านึก (subconscious level) เป็นสภาวะของจิตใจและความรู๎ที่เจ๎าตัวไมํรู๎ตัว 
คือ ความรู๎แฝงเร๎น และ ๒. ฐานคติหรือระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติที่เป็นพลวัต (๒) ระดับจิตที่
รู๎ส านึก (conscious level) คือ จิตที่มีความรู๎ตัว อาท ิอารมณ๑ การคิดอยํางมีเหตุมีผล เชิงตรรกะและ
วิจารณญาณการไตรํตรองเชิงตรรกะ จนสามารถตกผลึกออกมาเป็นความรู๎ที่ประจักษ๑ชัด (๓) ระดับ 
กิจกรรม (activity level) ในระดับลํางสุด เป็นการเรียนรู๎ระดับที่เกิดข้ึนได๎เมื่อมีการแสดงพฤติกรรม
ตําง ๆ (behaviors) คุณธรรม/จริยธรรมจะเป็นเครื่องควบคุมจิตใต๎ส านึกในสํวนที่ไมํดี เราจึงควรฝึก
ปฎิบัติตน ให๎มีคุณธรรม คนที่มีธรรมประจ าใจยํอมท าในสิ่งที่ดีได๎ไมํยาก จิตใต๎ส านึกเป็นแรงผลักดันให๎

                                                           
๔๔ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๐๗ – ๑๑๐. 

http://www.atijet.info/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81


 
๖๘ 

เกิดพฤติกรรมบางอยํางโดยที่ไมํรู๎ตัว การแก๎ป๓ญหาบางอยํางจึงต๎องแก๎จากจิตใต๎ส านึก โดยแก๎ไขด๎วย
การปูอนข๎อมูลใหมํให๎จิตใต๎ส านึก เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ 
 สุธินี ฤกษ์ข า (๒๕๕๗) กลําววํา นอกจากความเข๎าใจเกี่ยวกับศาสตร๑และศิลป์ของการสอน
ผู๎ใหญํแล๎ว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑จ าเป็นต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู๎ (Learning 
Theories) เพ่ือสามารถน าทฤษฎีดังกลําวมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่ เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑สามารถสรุปสาระส าคัญได๎ดังนี้ 
(Delahaye, ๒๐๐๕: Feldman, ๒๐๐๘; Gilley et al., ๒๐๐๒; Moorhead & Griffin, ๒๐๑๐; 
Noe, ๒๐๐๕; Robbins & Judge, ๒๐๑๑) 
 ๑. ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Behaviorist Theory) คือ การให๎ความส าคัญกับสิ่ง
เร๎า (Stimulus) การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นทฤษฎีที่มอง
วํา พฤติกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลคิดถึงผลที่ตามมา หรืออาจกลําวได๎วําตามทฤษฎีนี้บุคคลเรียนรู๎ที่
จะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให๎ได๎รับสิ่งที่พึงปรารถนา และเรียนรู๎ที่จะไมํแสดงพฤติกรรม หากพฤติกรรมนั้น
กํอให๎เกิดผลที่ไมํต๎องการ ซึ่งการเสริมแรงที่มีผลตํอพฤติกรรมนั้นประกอบไปด๎วย 
  (๑) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง รางวัลหรือสิ่งที่นําพึง
ใจที่ได๎รับเมื่อแสดงพฤติกรรม เชํน การที่พนักงานได๎รับค าชมจากหัวหน๎างาน เมื่อผลการปฏิบัติงานดี 
ซึ่งจะสํงผลให๎พนักงานมีแนวโน๎มที่จะปฏิบัติงานดีอีกเพ่ือให๎ได๎รับค าชม ดังนั้น ค าชมของหัวหน๎างาน
จึงเป็นการเสริมแรงทางบวกท่ีจะชํวยเพิ่มพฤติกรรมที่ดีของพนักงาน 
  (๒) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การที่บุคคลได๎รับสิ่งที่
ไมํนําพึงพอใจน๎อยลง เมื่อมีการแสดงพฤติกรรมบางอยําง เชํน การที่พนักงานไมํถูกหัวหน๎างานต าหนิ 
เมื่อพนักงานมาท างานเช๎าขึ้น การไมํถูกต าหนินี้เป็นการเสริมแรงทางลบที่ชํวยปรับลดพฤติกรรมที่ไมํดี
ของพนักงาน 
  (๓) การยับยั้งพฤติกรรม (Extinction) หมายถึง การที่บุคคลได๎รับสิ่งที่นําพอใจน๎อยลง 
หรือไมํได๎รับอีก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไมํนําพึงพอใจ เชํน การที่พนักงานถูกปรับลดคําตอบแทนจาก
การขายผลิตภัณฑ๑ เนื่องจากผลการปฏิบัติงานไมํถึงเปูาหมาย ซึ่งคําตอบแทนที่ลดลงนี้เป็นการใช๎สิ่ง
เสริมแรงเพ่ือยังยั้งไมํให๎มีพฤติกรรมที่ไมํดี ดังนั้น พนักงานจะมีแนวโน๎มปฏิบัติงานให๎ดีเหมือนเดิม 
เพ่ือให๎ได๎รับสิ่งที่นําพึงพอใจหรือในที่นี้คือคําตอบแทนระดับเดิม และ 
  (๔) การลงโทษ (Punishment) หมายถึง การที่บุคคลได๎รับสิ่งที่ไมํนําพึงพอใจอัน
เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมไมํดี เชํน การที่พนักงานถูกให๎พักงาน เนื่องจากการทะเลาะวิวาทกับ
เพ่ือนรํวมงาน การถูกพนักงานนี้เป็นการลงโทษที่มีจุดมุํงหมายยับยั้งไมํให๎พนักงานมีพฤติกรรมที่ไมํดี
อีก 
 ๒. ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคม (Social Learning Theory) คือ การให๎ความส าคัญกับ
การเรียนรู๎ผํานทางการสังเกตบุคคลอ่ืน (Social Observations) โดยเฉพาะจากบุคคลที่นําเชื่อถือ 
กลําวคือ บุคคลจะสังเกตบุคคลอ่ืนและดูผลของการกระท านั้น ๆ หากผลที่เกิดขึ้นเป็นที่ต๎องการ 
บุคคลก็จะเรียนรู๎ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นด๎วย ตามทฤษฎีนี้บุคคลจะต๎องมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็น
พ้ืนฐานกํอนวํามีความรู๎ ความสามารถพอที่จะเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ได๎ (Self-efficacy) จึงจะสามารถ
กํอให๎เกิดการแสดงพฤติกรรมตามอยํางผู๎อ่ืนได๎ 
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 ๓. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางความคิด (Cognitive Theory) คือ การให๎ความส าคัญกับการ
เรียนรู๎ที่เกิดขึ้นในกระบวนการคิดและการตัดสินใจของบุคคล หรืออาจกลําวได๎วําทฤษฎีการเรียนรู๎
ทฤษฎีนี้ไมํได๎มุํงเน๎นที่การแสดงพฤติกรรมดังเชํน ๒ ทฤษฎีแรก แตํให๎ความส าคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในสมองของผู๎เรียนเอง๔๕ 
 ๔. ทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing Theory) (Gagne, 
๑๙๙๕/๑๙๙๖) เมื่อน ามาอธิบายเรื่องการเรียนรู๎ของมนุษย๑เทียบเคียงกับการประมวลผลข๎อมูลของ
ระบบคอมพิวเตอร๑ ให๎ความส าคัญกับกระบวนการภายในที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับสารหรือข๎อมูลใหมํเข๎า
สูํระบบ สมองของมนุษย๑จะท าหน๎าที่ประมวลผลหรือตีความข๎อมูลขําวสารเหลํานั้น ซึ่งอาจจะหมายถึง 
เสียง กลิ่น สัมผัส หรือภาพท่ีปรากฏทางสายตา เข๎าสูํอวัยวะซึ่งท าหน๎าที่รับรู๎ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวกาย ประสาทสัมผัสทั้งห๎าเหลํานี้จะท าหน๎าที่บันทึกไว๎ชํวงสั้น ๆ และอาจปรับเปลี่ยนเป็นความทรง
จ าได๎ ถ๎าหากท าการบันทึกไว๎เป็นความทรงจ าระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับป๓จจัยหลายประการ เชํน 
ชํวงเวลา การกระตุ๎น และระบบการจัดเก็บ ดังนั้น การเรียนรู๎ที่ใช๎ทฤษฎีนี้อธิบายสามารถแสดงได๎จาก
ภาพจ าลองที่พัฒนาโดย R.M. Gagne ดังแผนภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๒.๙ Model of Human Information Processing 
ที่มา: R.M. Gaghe, “Learning Processes and Instruction”, Training Research Journal ๑ 
(๑๙๙๕/๑๙๙๖): ๑๗-๒๘. 
 

                                                           
๔๕สุธินี ฤกษ๑ข า, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗),  หน๎า ๒๕ – ๒๗. 
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ย๎อนกลับ 
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Skin) 
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๗๐ 

 จากตัวแบบ จากกลํองด๎านซ๎ายแรก ประกอบด๎วย สิ่งกระตุ๎น ตัวเร๎า หรือข๎อความ ข๎อมูล
ขําวสาร (stimulus or message) ซึ่งอยูํในสภาพแวดล๎อม (environment) โดยสํงเข๎าสูํระบบทาง
ประสาทสัมผัสทั้งห๎า ได๎แกํ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายในกลํองถัดมา และสํงตํอไปยังกลํองถัด ๆ ไป 
คือ กระบวนการท างานของอวัยวะในการรับรู๎ โดยสมองจะท าการรับรู๎เข๎าสูํความทรงจ าระยะสั้น 
(short-term memory) และระยะยาว (longterm memory) ทั้ง ๒ กระบวนการจะสํงลงไปยังตัว
สร๎างการตอบสนอง (response generator) เพ่ือสํงตํอไปสูํตัวรับผล (effectors) แล๎วสํงตํอกลับมา
ยังสภาพแวดล๎อมอีกครั้งหนึ่ง (feedback, and reinforcement) 
 ๕. ผู้เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ (learner types/learner styles) 
 นักปราชญ๑และนักวิชาการหลายทํานที่ได๎จ าแนกผู๎เรียนรู๎ ( learners) ไว๎ตามรูปแบบหรือ
สไตล๑การเรียนรู๎ เชํน เดวิด เอ.คอลบ กลําวไว๎ใน learning Style Inventory, Version ๓ (Boston, 
MA: Hay McBer Training Resources Group, ๑๙๙๙) ปรากฏในหน๎า ๑๕๒ ของเรมอนด๑ เอ.โนว๑ 
(๒๐๑๐) ดังตาราง๔๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ รูปแบบหรือสไตล์การเรียนรู้ 
 

ประเภท-รูปแบบ 
การเรียนรู ้

(learning style 
type) 

ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

ที่โดดเด่น 
(dominant 

learning abilities) 

คุณลักษณะการเรียนรู้ 
(learning 

characteristics) 

การเรียนรู๎ที่เกิดจาก
การแตกออก 
(diverger) 

- เรียนจากการมีประสบการณ๑
จริง (concrete 
experience) 

- แล๎วน ามาสังเกตทบทวน 
(reflective observation) 

- โดดเดํนในการคิดสิ่งใหมํ ๆ 
- เปิดกว๎างในการเรียนรู๎จาก

ผู๎คนและสถานการณ๑ตําง ๆ 
- ให๎ความส าคัญกับผู๎คน

วัฒนธรรม ศิลปะ ความคิด 
ทัศนะ และคํานิยมที่
หลากหลาย 

การเรียนรู๎โดยการซึม
ซับ (assimilator) 

- เรียนรู๎จากการคิดเชิง
นามธรรมกํอน (abstract 
conceptualization) 

- แล๎วน ามาสังเกตทบทวน 
(reflective observation) 

- โดดเดํนในการเรียน หรือท า
ความเข๎าใจหลักทฤษฎีและ
หลักเหตุผล 

- ให๎ความส าคัญกับผู๎คนน๎อย
กวําความคิดและมโนทัศน๑
เชิงนามธรรม 

การเรียนรู๎ที่เกิดจาก - เรียนรู๎จากการคิดเชิง - โดดเดํนในการตัดสินใจ การ

                                                           
๔๖ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๒๒ – ๑๒๕. 
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ประเภท-รูปแบบ 
การเรียนรู ้

(learning style 
type) 

ความสามารถในการ
เรียนรู้ 

ที่โดดเด่น 
(dominant 

learning abilities) 

คุณลักษณะการเรียนรู้ 
(learning 

characteristics) 

การมาบรรจบกัน 
(converger) 

นามธรรมกํอน (abstract 
conceptualization) 

- แล๎วท าการทดลองทันที 
 (active experiment) 

ประยุกต๑ การให๎เหตุผลจาก
แนวคิดทฤษฎี 

- ให๎ความส าคัญกับงานเชิง
เทคนิคมากกวําประเด็นที่
เกี่ยวกับบุคคล 

การเรียนรู๎จากการ
สํงเสริมสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน 
(accommodator) 

- เรียนจากการมีประสบการณ๑
จริง (concrete 
experience) 

- แล๎วท าการทดลองทันที 
(active experiment) 

- โดดเดํนด๎านการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการน าแผนไป
ด าเนินงาน และการมี
ประสบการณ๑ใหมํ 

- มีแนวโน๎มเข๎ากับคนได๎งําย 
แตํมักไมํคํอยอดทน 

ที่มา:  cited in David A. Kolb, Learning Style Inventory, Version ๓ (Boston, MA: Hay 
McBer Training Resources Group,  ๑๙๙๙) 
 
 ดร.สุธินี ฤกษ๑ข า (๒๕๕๗) กลําววํา นอกจากทฤษฎีการเรียนรู๎ที่พยายามอธิบายรูปแบบการ
เรียนรู๎ของมนุษย๑ โดยอาศัยแนวคิดที่แตกตํางกันแล๎ว การ เรียนรู๎ของมนุษย๑นั้นสามารถสรุป
สาระส าคัญได๎ดังตํอไปนี้ (Donaidson & Scannell, ๑๙๙๙) 
 ๑) การเรียนรู๎เป็นกระบวนการที่ตํอเนื่อง ดังนั้น จะต๎องมีการวางแผนการด าเนินการ
ลํวงหน๎าวําจะจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางไรที่จะชํวยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน 
 ๒) การเรียนรู๎เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนต๎องด าเนินการด๎วยตนเอง กลําวคือ แม๎วําผู๎รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนรู๎จะสามารถสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ แตํความรับผิดชอบหลักในการ
เรียนรู๎จะเป็นของตัวผู๎เรียนเอง 
 ๓) การเรียนรู๎จะต๎องด าเนินการภายใต๎ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งในแงํของการพิจารณา
ป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎เรียน เชํน ผู๎เรียนต๎องไมํตกอยูํในภาวะวิตกกังวลมาก เพราะป๓ญหาสํวนตัวจน
ไมํมีสมาธิในการเรียน รวมทั้งการพิจารณาจัดการเรียนรู๎ไมํให๎สั้นหรือนานจนเกินไป เพราะหากสั้น
เกินไป ผู๎เรียนก็มักไมํมีโอกาสฝึกฝนความรู๎ ทักษะใหมํ ๆ ที่ได๎เรียนรู๎ไป ในขณะเดียวกันหากนาน
จนเกินไปอาจท าให๎ผู๎เรียนเบื่อได๎  จึงควรมีการแบํงเนื้อหาการเรียนรู๎ออกเป็นเนื้อหายํอย ๆ แทน 
 ๔) ผู๎เรียนแตํละคนเรียนรู๎ในรูปแบบที่แตกตํางกันตามลักษณะความชอบสํวนบุคคล เชํน 
บางคนอาจเรียนรู๎ได๎ดีผํานการฟ๓ง ในขณะที่บางคนอาจเรียนรู๎ได๎ดีกวําผํานทางการอําน หรือบางคน
อาจจะเรียนรู๎ได๎งํายขึ้นถ๎ามีภาพประกอบ 
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 ๕) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นป๓จจัยส าคัญในการกระตุ๎นการ
เรียนรู๎ เชํน ค าชมจากผู๎สอน 
 ๗) คนจ านวนมากเรียนรู๎ได๎ดีท่ีสุด เมื่อมีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
 ๘) สภาพแวดล๎อมที่เป็นมิตรจะสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎๔๗ 
 สรุปได๎วํา การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายในองค๑กรจะต๎องมีการด าเนินการที่เอ้ือให๎
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเรียนรู๎ได๎สะดวกที่สุด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู๎เข๎า
อบรม รวมทั้งจัดสรรเวลาส าหรับการฝึกปฏิบัติด๎วยเสมอหากกิจกรรมดังกลําวเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรจะต๎องมีการประเมินผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
เพ่ือจัดแบํงเป็นระดับให๎เหมาะสมกํอน ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมไมํประสบป๓ญหาวําเนื้อหาใน
กิจกรรมยากหรืองํายเกินไป จนสํงผลให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความสนใจลดลงนั่นเองอีกทั้งนักพัฒนา
บุคลากรจะต๎องค านึงถึงความแตกตํางของวัยของพนักงานที่เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความถนัดในการเรียนรู๎ของพนักงาน
ได๎มากที่สุด เชํน การใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีในเรื่องของ E-learning ที่ชํวยตอบสนองวิถีการใช๎
ชีวิตของพนักงานยุคป๓จจุบันได๎ดี  
 ๒.๒.๓ แนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 ดร.พยัต วุฒิรงค๑ (๒๕๕๕) กลําววํา ตั้งแตํ ค.ศ.๑๙๙๐ เป็นต๎นมา การจัดการความรู๎เป็น
ป๓จจัยที่ส าคัญส าหรับองค๑การในการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพองค๑การ (Delong & Fahey. 
๒๐๐๐ : Zack. ๑๙๙๙: Inkpen. ๑๙๙๖) โดย Koulopoulos & Frappaolo (๒๐๐๐) กลําววํา การ
จัดการความรู๎เป็นกลยุทธ๑ทางธุรกิจที่ส าคัญที่จะท าให๎องค๑การสามารถเพ่ิมทรัพยากรที่มีคําภายใน
องค๑การ พรสวรรค๑ และประสบการณ๑ของคนภายในองค๑การท าให๎องค๑การสามารถตํอสู๎กับตลาดที่ท๎า
ทายใหมํ ๆ และสร๎างโอกาสทางการตลาดได๎เพ่ิมมากข้ึน 
 จากการส ารวจผู๎บริหารระดับสูงในธุรกิจในกลุํมสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
The Cap Germini Ernst & Young เกี่ยวกับประโยชน๑และความส าคัญของการจัดการความรู๎พบวํา 
กวํา ๘๐% เห็นวําการจัดการความรู๎ชํวยให๎ตนสามารถตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะที่
การพัฒนาศักยภาพในด๎านตําง ๆ ขององค๑การและพนักงานเป็นประโยชน๑ที่มีผู๎เห็นด๎วยรองลงมา เชํน 
ท าให๎เกิดการสร๎างนวัตกรรม ซึ่งสํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑หรือบริการเกิดความแตกตํางจากคูํแขํงในตลาด จึง
ท าให๎ได๎เปรียบในการแขํงขัน ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพ และการลด
การท างานซ้ าซ๎อน (Singapore Productivity and Standard Board. ๒๐๐๑ อ๎างถึงใน บุญดี 
บุญญากิจ, ๒๕๔๘) ในขณะที่อดีตผู๎บริหารของ Hewlett-Packard นาย Lew Platt กลําววํา ถ๎า HP 
รู๎วํา HP รู๎อะไรบ๎าง พวกเราจะสามารถท าก าไรได๎มากกวําที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน ๓ เทํา (Davenport 
and Prusak, ๑๙๙๘) จากการศึกษาของ IDC Corporation พบวํา ตลาดของซอฟต๑แวร๑ส าหรับการ
จัดการความรู๎ภายในองค๑การเพ่ิมขึ้นจาก ๑.๔ พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐใน ค.ศ.๑๙๙๙ เป็น ๕.๔ 

                                                           
๔๗ดร.สุธินี ฤกษ๑ข า, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและการประยุกต์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๒๗ 

– ๒๘. 
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พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐใน ค.ศ.๒๐๐๔ (Wintrob, ๒๐๐๑) สิ่งเหลํานี้แสดงให๎เห็นวํา การจัดการความรู๎
เกิดข้ึนและขยายตัวอยํางรวดเร็วไปยังองค๑การตําง ๆ ทั่วโลก 
 ความหมายของการจัดการความรู๎มีความแตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับผู๎วิจัยประสบการณ๑ ภูมิหลัง
และความสนใจ โดยสามารถแบํงความหมายของการจัดการความรู๎ตามผู๎วิจัยที่แตกตํางกัน Wing 
(๑๙๙๓) กลําววํา การจัดการความรู๎เป็นพ้ืนฐานของการจัดการระบบความรู๎ภายในองค๑การและ
จัดการระบบความรู๎ภายในองค๑การและจัดการสินทรัพย๑ทางป๓ญญาที่จะชํวยในการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานขององค๑การในขณะที่ Kucza (๒๐๐๑) ให๎ความเห็นวํา การจัดการความรู๎เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดกระบวนการการสร๎างความรู๎ จัดเก็บและการแบํงป๓นความรู๎ ซึ่งรวมถึงการระบุ
สภาพป๓จจุบัน การก าหนดความต๎องการและการปรับปรุงกระบวนการที่สํงผลกระทบตํอการจัดการ
ความรู๎ให๎ดีขึ้น เพ่ือบรรลุถึงความต๎องการขององค๑การ ในความคิดเห็นของผู๎เขียนมีความเห็นวํา การ
จัดการความรู๎ เป็นกระบวนการที่ชํวยให๎องค๑การค๎นหา เลือก รวบรวมเผยแพรํ และถํายโอน
สารสนเทศที่ส าคัญและความรู๎ความช านาญที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมภายในองค๑การ เชํน การ
แก๎ป๓ญหา การเรียนรู๎ การวางแผนกลยุทธ๑และการตัดสินใจ โดยการจัดการความรู๎จะมีประโยชน๑ใน
การเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันผํานการเรียนรู๎รํวมกัน การจัดการกับความรู๎ที่ไมํเป็นทางการ เป็น
การเพ่ิมความสามารถให๎แกํองค๑การ ซึ่งการจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่ต๎องท าอยํางตํอเนื่องและ
เพ่ิมการหมุนเวียนความรู๎มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยความรู๎จะถูกเพ่ิมและจัดการตลอดเวลา๔๘ 
 จากการศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอการจัดการความรู๎ โมเดลของ Collison and Parcell (๒๐๐๔: 
๒๐) แบํงป๓จจัยตําง ๆ ออกเป็น ๓ ป๓จจัยคือ ป๓จจัยด๎านคน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยทั้งสาม
ป๓จจัยมีสํวนที่เกี่ยวข๎องกัน (circles overlap) ซึ่งเป็นป๓จจัยเดียวกับกรอบแนวคิดด๎านการจัดการ
ความรู๎ (Knowledge management framework) ของ Gorelick et al. (๒๐๐๔: ๓๖) ที่แสดงให๎
เห็นวํา ป๓จจัยทั้งสามจะต๎องเชื่อมโยงกันเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ
องค๑การภายใต๎วัฒนธรรมองค๑การ ซึ่งผู๎เขียนได๎แบํงป๓จจัยที่มีผลตํอการจัดการความรู๎เป็น ๓ ป๓จจัย
หลัก คือ ป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อมองค๑การ (Environment) ประกอบด๎วย จุดประสงค๑และประโยชน๑
ของการจัดการความรู๎ โครงสร๎างองค๑การ สภาพแวดล๎อมภายในองค๑การ และเทคโนโลยีป๓จจัยด๎าน
กระบวนการ (Process) ประกอบด๎วยระบบการบริหารและการให๎รางวัล และกระบวนการจัดการ
ความรู๎ และป๓จจัยด๎านคน (People) คือ ผู๎น าองค๑การ การสร๎างชุมชนปฏิบัติ การสร๎างวัฒนธรรม
องค๑การและผู๎น าความรู๎โดยแสดงในแผนภูม ิ
   
 
 
 
 
 
   
                                                           

๔๘ดร.พยัต วุฒิรงค๑, สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน๎า ๑๐๒ – ๑๐๓. 
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แผนภูมิ ๒.๑๐ โมเดลปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
       
 ป๓จจัยที่มีผลตํอความส าเร็จของการจัดการความรู๎ในภาพ สามารถอธิบายรายละเอียดได๎ ดังนี้ 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
  องค๑การที่มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยและเหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนความรู๎
จะท าให๎พนักงานในองค๑การรู๎สึกอยากที่จะหาความรู๎ใหมํ ๆ จัดเก็บความรู๎และเผยแพรํความรู๎ที่มีอยูํ
ให๎แกํพนักงานคนอ่ืนในองค๑การ ซึ่งองค๑การแหํงการเรียนรู๎จะมองการแขํงขันเป็นสิ่งแวดล๎อมของการ
เรียนรู๎ เพราะจะท าให๎องค๑การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตนเองกับองค๑การอ่ืนในธุรกิจ
เดียวกัน แรงกดดันจากสภาพแวดล๎อมท าให๎องค๑การต๎องแบํงป๓นความรู๎กัน (ทิพวรรณ หลํอสุวรรณ
รัตน๑, ๒๕๔๘) 
 ๒. โครงสร้างองค์การ (Structure) 
  Garvey and Williamson (๒๐๐๒) อธิบายวํา โครงสร๎างองค๑การที่ยืดหยุํน (flexible) 
แบนราบ (flattening) กระจายอ านาจ (decentralize) มีลักษณะพัฒนาความรู๎ในองค๑การ มีการ
เข๎าถึงความรู๎ได๎งําย และมีการก าหนดบทบาทของคนและกลุํมคนให๎ชัดเจนในกระบวนการจัดการ
ความรู๎จะเอ้ือตํอการมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนและรํวมมือกันในการจัดการความรู๎ ระบบการ
หมุนเวียนคนท าให๎คนในองค๑การมีประสบการณ๑และการท างานที่หลากหลายมากขึ้น และมีการขจัด
สิ่งที่ไมํเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทีเปลี่ยนแปลงไป อยํางไรก็ตาม การที่โครงสร๎างมีความยืดหยุํนจะ
ชํวยสนับสนุนการจัดการความรู๎เชํนนี้ได๎ องค๑การจะต๎องมีทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจนด๎วย 
 ๓. มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน (Share Vision and Mission)  
  ในการเริ่มต๎นการจัดการความรู๎ องค๑การจะต๎องมีจุดประสงค๑และประโยชน๑ตํอองค๑การที่
ชัดเจน เชํน ชํวยประหยัดงบประมาณ หรือชํวยท าให๎เกิดรายได๎แกํบริษัทเพ่ือให๎พนักงานทราบและ
เปูาหมายเดียวกันกับองค๑การ เชํน โครงการจัดการความรู๎ของบริษัทดาวเคมิคอล (Dow Chemical) 
สามารถชํวยบริษัทประหยัดคําใช๎จํายมากกวํา ๔ ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ โดยการจัดการเรื่องสิทธิบัตรที่
บริษัทมีอยูํให๎เป็นระบบมากขึ้น จากประโยชน๑ดังกลําวจะท าให๎องค๑การและพนักงานเห็นคุณคําและ
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ความส าคัญของความรู๎ และให๎ความรํวมมือในการจัดการความรู๎มากขึ้น (ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน๑, 
๒๕๔๘) ทั้งนี้การสร๎างการจัดการความรู๎ให๎เกิดข้ึนในองค๑การ พนักงานจ าเป็นต๎องมีเปูาหมายที่ชัดเจน
รํวมกันกํอน องค๑การจึงจะประสบความส าเร็จในการจัดการความรู๎ 
 ๔. เทคโนโลยี (Technology) 
  แม๎วําจะมีผู๎กลําวกันวําเทคโนโลยีสารสนเทศไมํใชํการจัดการความรู๎ แตํสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธ
ไมํได๎คือ เนื่องจากความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชํวยท าให๎การจัดการความรู๎แพรํหลาย
และมีความเป็นไปได๎มากขึ้น ป๓จจุบันการจัดการความรู๎สมัยใหมํแยกไมํได๎จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศชํวยในการอ านวยความสะดวกในการเผยแพรํของความรู๎ ชํวยในการ
วัด ควบคุม ประสานงานด๎านความรู๎ และเป็นหลักประกันวําความรู๎ที่ได๎ถูกต๎องโดยใช๎วิธีการที่ถูกต๎อง 
มีรูปแบบที่ถูกต๎องในเวลาที่รวดเร็วและมีต๎นทุนที่เหมาะสม (Holsapple, ๒๐๐๓) แม๎วําเทคโนโลยีมี
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม การน าระบบสารสนเทศมาใช๎ในองค๑การชํวยท าให๎การเผยแพรํความรู๎ไปสูํ
สมาชิกในองค๑การสามารถท าได๎งํายขึ้นโดยใช๎การอบรมหรือการเรียนรู๎ผํานเว็บ (Web-Based 
Application) อินเทอร๑เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เทอร๑โบโน๎ต (Turbo Note) เว็บ
บอร๑ด (Web Board) และกรุ๏ปแวร๑ (Groupware) พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารกันได๎ตลอดเวลา 
ความรู๎มีการถํายโอนได๎ตลอดเวลา เครือขํายที่ไมํเป็นทางการนี้ท าให๎โครงสร๎างสายการบังคับบัญชา
น๎อยลง ท าให๎เกิดความเสมอภาคในการติดตํอสื่อสารกับผํานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวําการ
ไหลของความรู๎ตามสายการบังคับบัญชา (Kermally, ๒๐๐๒) ซึ่งลักษณะดังกลําวจะเอ้ือตํอการ
จัดการความรู๎ รวมทั้งท าให๎ความรู๎ในองค๑การมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีความถูกต๎องสมบูรณ๑จาก
การเข๎าใช๎และท าให๎ความรู๎ทันสมัยตลอดเวลา ชํวยให๎องค๑การหรือพนักงานคนอ่ืนน าความรู๎ที่ได๎ไป
แก๎ป๓ญหาได๎ตลอดเวลาทั่วโลก ระบบเทคโนโลยีจะชํวยสนับสนุนให๎เกิดการจัดการความรู๎โดยการ
รวบรวมก าหนดรหัส และเผยแพรํความรู๎ที่ชัดแจ๎งและไมํชัดแจ๎ง เมื่อมีการรวบรวมความรู๎และ
จัดระบบแล๎ว ความรู๎จะสามารถน ามาใช๎ได๎หลายครั้ง องค๑การสามารถใช๎เทคโนโลยีในการรวบรวม
การปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) และเผยแพรํให๎พนักงานได๎ทราบอยํางทั่วถึง ตลอดจนชํวยในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งประโยชน๑ตํอการฝึกพนักงานและชํวยตัดสินใจ 
เทคโนโลยีจะชํวยท าให๎เกิดเครือขํายที่เชื่อมโยงพนักงาน รวมทั้งประโยชน๑ตํอการฝึกพนักงานและชํวย
ตัดสินใจ เทคโนโลยีจะชํวยท าให๎เกิดเครือขํายที่เชื่อมโยงพนักงาน รวมทั้งถํายทอดและแลกเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญได๎ (Laudon and Laudon, ๒๐๐๒) ตัวอยํางเชํน กรณีของ Xerox ที่มีการสร๎าง
โปรแกรม Eureka แล DocuShare เพ่ือชํวยให๎พนักงานที่มีอยูํทั่วโลกกวํา ๙๐,๐๐๐ คน สามารถ
แก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องถํายเอกสารใหมํ ๆ เพียงแคํการเข๎าโปรแกรมและค๎นหาหัวข๎อป๓ญหาที่
เกิดข้ึน ซึ่งพนักงานคนอื่นเคยพบและใสํวิธีการแก๎ป๓ญหาไว๎ (Kermally, ๒๐๐๒) 
 ๕. มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ (Systematic Knowledge management 
Process) 
  องค๑การต๎องมีผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎เพ่ือสนับสนุนและให๎ความรํวมมืออยําง
ใกล๎ชิดกับผู๎ใช๎และผู๎จัดหาสารสนเทศ โดยจะต๎องสร๎างกระบวนการการจัดการความรู๎ที่ชัดเจนตั้งแตํ
กระบวนการแสวงหาความรู๎ สร๎างความรู๎ จัดเก็บความรู๎ การถํายทอดความรู๎และการใช๎ประโยชน๑ 
(พยัต วุฒิรงค๑, ๒๕๔๙) 
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 ๖. ระบบการบริหารและให้รางวัล (Human Resource and Reward System) 
  ระบบการบริหาร ได๎แกํ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย๑และระบบติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งระบบการบริหารอ่ืน ๆ การคัดเลือกคนในการท างาน หรือการให๎ผลตอบแทนที่จูง
ใจในการแลกเปลี่ยนความรู๎ การติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและสม่ าเสมอจะมีผลตํอการ
จัดการความรู๎ (ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน๑, ๒๕๔๘) 
  ระบบการให๎รางวัลมีผลกระทบตํอการพัฒนาการจัดการความรู๎เพ่ือให๎เกิดความได๎เปรียบ
การแขํงขันอยํางยั่งยืน การจัดการความรู๎ต๎องการใช๎ระบบการให๎รางวัลที่แตกตํางจากองค๑การที่มีการ
ผลิตโดยทั่วไป ระบบการให๎รางวัลจ าเป็นต๎องพิจารณาลักษณะขององค๑การและลักษณะของงานที่ท า
ประกอบกัน ซึ่งแนวทางที่มีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดคือ การจํายตามตัวบุคคล (Person-Based-
Pay) เพราะเป็นวิธีการที่ชํวยกระตุ๎นให๎บุคคลได๎เรียนรู๎แลพัฒนาทักษะ รวมทั้งสร๎างวัฒนธรรมของการ
พัฒนาความรู๎และทักษะ อยํางไรก็ตาม ระบบการจํายตัวบุคคลจะไมํสามารถมีผลได๎ ถ๎าไมํพิจารณา
การจํายตามผลงาน (Performance-Based Pay) ประกอบด๎วย (Lawler, ๒๐๐๓) ดังนั้น บุคคล
ภายในองค๑การที่มีทัศนคติเชิงบวกกับการสร๎าง การใช๎และการแลกเปลี่ยนความรู๎ควรจะได๎รางวัลจูงใจ 
เชํน การให๎รางวัลแกํผู๎ที่แบํงป๓นความรู๎มากท่ีสุด 
 ๗. ผู้น าองค์การ (Leader) 
  การจัดการความรู๎ต๎องการค ามั่นสัญญาและทิศทางที่ชัดเจนจากผู๎น าองค๑การในการ
สนับสนุนทั้งด๎านนโยบาย การใช๎ทรัพยากร การสร๎างแรงจูงใจ และให๎รางวัลแกํพนักงานที่ สร๎าง
ประโยชน๑ให๎เกิดขึ้นแกํองค๑การ (Stapleton, ๒๐๐๓) นอกจากนี้ ผู๎น าองค๑การอาจมีบทบาทในการ
ชํวยพิจารณาวํา การจัดการความรู๎สอดคล๎องกับเปูาหมายและกลยุทธ๑ขององค๑การหรือไมํ รวมทั้งมี
บทบาทในการสนับสนุนให๎มีวัฒนธรรมในการสนับสนุนการจัดการความรู๎ให๎เกิดขึ้นภายในองค๑การ 
การสร๎างระบบรองรับการจัดการความรู๎ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีที่จะมาใช๎ในองค๑การด๎วย สิ่งเหลํานี้
จ าเป็นต๎องอาศัยการเริ่มต๎นและสนับสนุนจากผู๎น าองค๑การ เชํน กรณีของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหํงชาติ 
ซึ่งผู๎บริหารมีความมุํงมั่นที่จะท าให๎เกิดการการจัดการความรู๎ในองค๑การ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 
๒๕๔๗) องค๑การขนาดใหญํหลายแหํงได๎มีการแตํงตั้งผู๎ที่รับผิดชอบด๎านสารสนเทศขององค๑การซึ่ง
เรียกวํา ผู๎บริหารด๎านสารสนเทศ (Chief Information Officer) โดยจะต๎องเป็นคนที่มีความเข๎าใจใน
ธุรกิจหรือพันธกิจขององค๑การและเทคโนโลยี สามารถสร๎างวิสัยทัศน๑ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค๑การ ดูแลโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีด๎านสารสนเทศ ฐานข๎อมูล ซึ่งต าแหนํงซีไอโอเริ่มมี
ประมาณต๎นทศวรรษ ๑๙๘๐ เมื่อองค๑การเห็นความจ าเป็นในเรื่องต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้นในด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซีไอโอในหลายองค๑การอยูํในระดับบริหารที่ท าหน๎าที่ตัดสินใจขององค๑การด๎วย ซึ่งหลาย
องค๑การขนาดใหญํมีการก าหนดต าแหนํงตําง ๆ เ พ่ิมขึ้น เชํน ผู๎บริหารด๎านความรู๎  ( Chief 
Knowledge Officer) หรือผู๎บริหารด๎านเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) (Pearlson. 
๒๐๐๑) แม๎วําในบางองค๑การริเริ่มการจัดการความรู๎เกิดจากผู๎บริหารระดับกลาง เชํน บริษัทซีเมนต๑ 
(Siemens) แตํในที่สุดแล๎วผู๎น าองค๑การจ าเป็นต๎องสนับสนุนด๎วย ซึ่งจะท าให๎องค๑การประสบ
ความส าเร็จในการจัดการความรู๎ (Davenport et al., ๑๙๙๘) 
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 ๘. ผู้น าด้านความรู้ (Work (KM) Champion/Facilitator) 
  องค๑การต๎องมีผู๎น าความรู๎หรือผู๎อ านวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นคนที่ผลักดันโครงการ
จัดการความรู๎ให๎เป็นจริง โดยการสร๎างระบบ ความผูกพันและความกระตือรือร๎นให๎เกิดขึ้นกับ
พนักงานคนอื่น (วิจารณ๑ พานิช, ๒๕๔๙) 
 ๙. การสร้างชุมชนปฏิบัติ  (Community of Practice) 
  ใน ค.ศ.๒๐๐๐ ศูนย๑การผลิตและควบคุมคุณภาพของสหรัฐอเมริกาได๎น าเสนอแนวคิด
เรื่องชุมชนปฏิบัติ ซึ่งเน๎นการจัดการความรู๎ในชุมชน ชุมชนในที่นี่หมายถึงทุก ๆ คนที่เกี่ยวข๎องใน
กิจกรรมหนึ่งด๎วยกัน ซึ่งถ๎าพิจารณาจากพัฒนาของการจัดการความรู๎ ชุมชนปฏิบัติก็คือ ชุมชนนัก
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Community of best practices) (Gherardi. ๒๐๐๖) 
  ในการเริ่มต๎นน าการจัดการความรู๎มาใช๎ องค๑การอาจมีการสร๎างชุมชนปฏิบัติซึ่งเป็นการ
รวมกลุํมของพนักงานที่มีความสนใจรํวมกันเพ่ือให๎พนักงานรู๎สึกวํามีกลุํมหรือทีมงานที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันและอยากท่ีจะแลกเปลี่ยนความรู๎กัน เชํน ชุมชนปฏิบัติพนักงานซํอมเครื่องจักร ชุมชนปฏิบัติ
ของการตลาด กลุํมคนเหลํานี้จะแลกเปลี่ยนป๓ญหาที่พบและสร๎างให๎เกิดความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน 
ซึ่งชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ชุมชนความรู๎ (knowledge communities) จะ
เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมองค๑การ พรสวรรค๑ทางด๎านการพัฒนาและอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของบุคคล
กับการจัดการความรู๎ ชุมชนปฏิบัติเป็นเรื่องที่ใหญํกวําการจัดการความรู๎ การจัดการความรู๎เป็นเพียง
สํวนหนึ่งของชุมชนปฏิบัติ ซึ่งหนํวยงานที่ด าเนินการจัดการความรู๎โดยใช๎รูปแบบของชุมชนปฏิบัติคือ
คณะแพทย๑ศาสตร๑ โรงพยาบาลศิริราช มีชุมชนปฏิบัติที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎และความรู๎จากการ
ปฏิบัติอยูํถึง ๑๘ ชุมชน เชํน ชุมชนความปลอดภัยเรื่องยา ชุมชนการบริหารยาในผู๎ปุวยเด็ก (สถาบัน
สํงเสริมการจัดการความรู๎เพ่ือสังคม, ๒๕๔๘) 
 ๑๐. วัฒนธรรมองค์การ (corporate Culture) 
  วัฒนธรรมองค๑การเป็นรากฐานที่ส าคัญที่มีผลตํอการจัดการความรู๎ โดยวัฒนธรรมที่
เหมาะสมจะเป็นวัฒนธรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกันไว๎วางใจกัน และการท างานรํวมกัน ( Inkpen, 
๑๙๙๖: Zack, ๑๙๙๙) การจัดการความรู๎เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นอุดมคติและยากตํอการน าไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะในองค๑การที่มีการแขํงขันภายในสูง มีการชิงดีชิงเดํน ขาดความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน มีการหวง
ความรู๎ หวงข๎อมูล ชอบท างานคนเดียว ไมํแลกเปลี่ยนความรู๎กัน วัฒนธรรมดังกลําวเป็นอุปสรรคตํอ
การจัดการความรู๎ หากองค๑การต๎องการการอยูํรอดในสถานการณ๑ป๓จจุบัน การจัดการความรู๎เป็นสิ่ งที่
จ าเป็นและต๎องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให๎เอ้ือตํอการจัดการความรู๎ ซึ่ง Brannen and Salk 
(๒๐๐๐) ได๎ศึกษาผลการวิจัยหลายฉบับพบวํา มีความสัมพันธ๑ระหวํางวัฒนธรรมแกรํง (Strong 
Cultures) ขององค๑การกับผลลัพธ๑ที่มีประสิทธิผลขององค๑การ การจัดการความรู๎ไมํได๎เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในเวลาชั่วคืน หากแตํเป็นกระบวนการตํอเนื่องที่ใช๎เวลาและต๎องการรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสร๎าง
วัฒนธรรมในระดับที่สามารถปลูกฝ๓งลงไปที่คํานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติและฐานคติขององค๑การด๎วย 
เชํน บริษัทเชฟรอน (Shevron) ซึ่งใช๎เวลาถึง ๑๐ ปีกวําที่จะสร๎างวัฒนธรรมการจัดการความรู๎ให๎เป็น
คํานิยมหลักขององค๑การ รวมทั้งสร๎างการรํวมมือเสมือนจริง (Virtual Collaboration) ผํานทาง
อินเทอร๑เน็ตกับสาขาตําง ๆ ทั่วโลก และชํวยท าให๎บริษัทลดต๎นทุนในการปฏิบัติงานได๎ถึง ๒ พันล๎าน
ดอลลาร๑สหรัฐภายใน ๔ ปี (Turban et al., ๒๐๐๑) หรือบริษัทไครสเลอร๑ (Chrysler) ใช๎เวลา ๑๖ ปี 
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ในการพลิกฟ้ืนจากบริษัทท่ีใกล๎ล๎มละลายมาเป็นบริษัทที่ใช๎การจัดการความรู๎เป็นเงื่อนไขส าคัญในด๎าน
การออกแบบและด๎านวิศวกรรม ท าให๎เกิดผลการปรับปรุงประสิทธิผลการท างานอยํางเห็นได๎ชัด และ
ในชํวงที่มีการรวมตัวกันระหวํางไครสเลอร๑และเมอร๑เซเดส ทั้ง ๒ บริษัทได๎มีการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
และท าให๎ประหยัดคําใช๎จํายประมาณ ๖๐๐ ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ (Karlenzig. ๑๙๙๙) 
 นอกเหนือป๓จจัยดังกลําว องค๑การจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค๑การ ให๎
พนักงานเข๎าใจและอยากที่จะเข๎ารํวมการจัดการความรู๎  และต๎องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแตํละ
กระบวนการการจัดการความรู๎ด๎วย พยัต วุฒิรงค๑ (๒๕๔๙) กลําววํา การจัดการความรู๎ต๎องท าให๎
พนักงานมีความสมัครใจไมํใชํกะเกณฑ๑หรือบังคับ ท าให๎การเรียนรู๎เกิดขึ้นเมื่อคนอยากรู๎และต๎องการ
ใช๎งาน และสิ่งที่ส าคัญที่สุดต๎องท าให๎ความรู๎ที่ซํอนอยูํในตัวคน (Tacit Knowledge) ถูกน าออกมา
เป็นความรู๎ที่เห็นได๎อยํางชัดเจน (Explicit Knowledge) ให๎ได๎มากที่สุด 
 สรุปวํา การจัดการความรู๎มีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากท าให๎การแบํงป๓นสารสนเทศท า
ได๎อยํางรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น อ านวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ๑กันของมนุษย๑ ท าให๎
ทรัพยากรและความสามารถขององค๑การขยายตัวในเชิงกลยุทธ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขํงขันในตลาดโลก ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว และสํงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แตํมีสาเหตุที่องค๑การไมํเต็มใจกับการจัดการความรู๎คือ ผู๎บริหารเชื่อวําต๎องลงทุน
สูงในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต๎องจ๎างผู๎เชี่ยวชาญ รวมทั้งไมํสามารถวัดผลได๎ชัดเจน ไมํกล๎ารับ
เอาความคิดใหมํมาใช๎เพราะกลัวความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คิดวําการจัดการความรู๎เป็นเพียงแคํการ
จัดการกับสารสนเทศหรือกลัวความล๎มเหลวและการได๎รับผลทางลบ เนื่องจากการมีประสบการณ๑ไมํดี
จากการเปลี่ยนแปลงองค๑การในรูปแบบอื่น เชํน Reengineering และ Restructuring 
 จะเห็นได๎วํามีหลายป๓จจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการความรู๎โดยผู๎บริหารต๎องให๎
ความส าคัญกับการจัดการความรู๎ มีวิสัยทัศน๑และเปูาหมายที่ชัดเจน มีโครงสร๎างองค๑การแบบยืดหยุํน
หรือกระจายอ านาจ กํอนที่จะเริ่มต๎นท าการจัดการความรู๎ พนักงานต๎องเข๎าใจกํอนวําการจัดการ
ความรู๎คืออะไร มีเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ มีกระบวนการจัดการความรู๎ที่เป็นระบบ สภาพแวดล๎อม
ภายในองค๑การที่กระตุ๎นให๎เกิดการจัดการความรู๎ มีผู๎น าด๎านความรู๎หรือ KM Champion เพ่ือกระตุ๎น
พนักงานให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ รวมทั้งสร๎างชุมชนปฏิบัติให๎เกิดขึ้นมีการให๎รางวัลและสร๎าง
แรงจูงใจให๎พนักงาน และสร๎างวัฒนธรรมองค๑การที่สนับสนุนการจัดการความรู๎ ซึ่งการจัดการความรู๎
เป็นมากกวําการน าเทคโนโลยีมาจัดเก็บข๎อมูล แตํจ าเป็นต๎องมีป๓จจัยอ่ืน ๆ เพ่ือท าให๎เกิดความมีสํวน
รํวมของพนักงานทุกคนในการแสวงหา สร๎าง จัดเก็บและน าความรู๎ที่มีอยูํมาใช๎๔๙ 
 ๒.๒.๔ แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 ๑) เรมอนด์ เอ. โนว์ 
 เรมอนด๑ เอ. โนว๑ (๑๙๙๙; ๒๐๐๒; ๒๐๐๕; ๒๐๐๘; ๒๐๑๐) เสนอกระบวนการส าหรับการ
ปฏิบัติไว๎ ๓ ขั้นตอนตํอเนื่องกัน คือ ๑) การวิเคราะห๑องค๑การ (organizational analysis) เพ่ือให๎
                                                           

๔๙พยัต วุฒิรงค๑, สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน๎า ๑๑๓ – 
๑๒๒. 



 
๗๙ 

มองเห็นทิศทางในอนาคต (strategic direction) โดยมาจากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอก
และสภาพแวดล๎อมภายในอยํางครบถ๎วนรอบด๎าน ไมํวําจะเป็นการเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี  ระดับ
สมรรถนะหรือทักษะของบุคลากร มาตรฐานการท างาน ความต๎องการของลูกค๎า จุดแข็ง จุดอํอน
ภายในองค๑การ โอกาสและภัยอุปสรรคที่อาจจะเกิดจากสภาพแวดล๎อมภายนอก เป็นต๎น ถัดจากนั้น
คือ ๒) การวิเคราะห๑งาน (task analysis) หรือการพัฒนาระบบสมรรถนะ (competency 
development) ซึ่งพิจารณาจากกิจกรรมในงาน (work activity) ความรู๎ ทักษะ ความสามารถที่
จ าเป็น (Knowledge, Skills, Abilities: KSAs) และสภาพหรือเงื่อนไขในการท างาน (working 
conditions) และ ๓) การวิเคราะห๑บุคคล (person characteristics) ป๓จจัยน าเข๎า (inputs) ผลลัพธ๑
และผลสืบเนื่อง (outputs and consequences) รวมถึงปฏิกิริยาสะท๎อนกลับเพ่ือให๎มีการปรับปรุง
ใหมํ (feedback) ดังแสดงในแผนภูมิ๕๐ 
 

 
แผนภูมิ ๒.๑๑ ปัจจัยผลักดัน การวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์งาน วิเคราะห์บุคคล 

 และผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ที่มา : Noe, ๑๙๙๙; ๒๐๐๒; ๒๐๐๕; ๒๐๐๘; ๒๐๑๐ 

 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายทํานที่ได๎เสนอถึงขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ไว๎ในลักษณะการประยุกต๑มาจากกระบวนการการฝึกอบรม ตั้งแตํการ
วิเคราะห๑หาความจ าเป็น การออกแบบการปฏิบัติตามที่ได๎มีการออกแบบไว๎ จนถึงการประเมินผล 
 ๒) ลีโอนาร์ด แนดเลอร ์
 ลีโอนาร๑ด แนดเลอร๑ (๑๙๗๐) เสนอซีอีเอ็มโมเดล (CEM: Critical Events Model) โดย
ประกอบด๎วย ๑) การค๎นหาและระบุความจ าเป็นในระดับองค๑การ (identify the needs of the 
organization) ๒) การก าหนดมาตรฐานของผลงาน (specify job performance) ๓) การค๎นหาและ
ระบุความต๎องการของผู๎เรียน (identify learner needs) ๔) การก าหนดวัตถุประสงค๑ (determine 
objectives) ๕) การสร๎างหลักสูตร (build curriculum) ๖) การเลือกกลยุทธ๑การสอนที่เหมาะสม 

                                                           
๕๐ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๕๘ - ๑๕๙. 



 
๘๐ 

(select instructional strategies) ๗) การเตรียมอุปกรณ๑เครื่องมือการเรียนการสอน (obtain 
instructional resources) และ ๘) การจัดฝึกอบรม (conduct training) และ ๙) ในทุก ๆ ขั้นตอน
จะมีการประเมินผล และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพ่ือน าไปปรับปรุงให๎ดีขึ้นทุกระยะ (evaluation and 
feedback) ดังแสดงในแผนภูม ิ
     

 
 

แผนภูมิ ๒.๑๒ ซีอีเอ็มโมเดล (CEM: Critical Events Model) 
ทีม่า : Nadler, ๑๙๗๐ 

  
 ๓) เวอร์เนอร์และเดอสิโมเน 
 เวอร๑เนอร๑และเดอสิโมเน (Werner, and DeSimone, ๒๐๐๖; ๒๐๑๐) ได๎เสนอตัวแบบ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และการฝึกอบรม (Training and HRD Process Model) ไว๎ ๔ 
ขั้นตอน คือ ๑) การส ารวจอยํางละเอียด (assessment) ๒) การออกแบบ (design) ๓) การน าไป
ปฏิบัติ (implementation) และ ๔) การประเมินผล (evaluation) ดังแสดงในแผนภูมิ๕๑ 

                                                           
๕๑ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๕๘ – ๑๖๐. 



 
๘๑ 

 
 แผนภูมิ ๒.๑๓ ตัวแบบกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา : ปรับจาก “Training and HRD Process Model”, Werner, and DeSione, ๒๐๐๖; ๒๐๑๐ 
 
 ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี (๒๕๕๗) กลําววํา จากกระบวนการด าเนินงานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ที่นักวิชาการแตํละทํานได๎เสนอไว๎ในตัวแบบข๎างต๎น ไมํวําจะเสนอไว๎ ๓ หรือ ๔ หรือ 
๕ ขั้นตอนหลักๆ ก็ตาม แตํเมื่อพิจารณาโดยองค๑รวมแล๎วจะพบวํานักวิชาการและนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย๑โดยสํวนใหญํเห็นสอดคล๎องกันวําในภาคปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ จ าเป็นจะต๎อง
ค านึงถึงป๓จจัยส าคัญ ๗ ประการ ได๎แกํ 
 ๑) สภาพแวดล๎อมขององค๑การ (external environments of the organization) 
 ๒) สภาพแวดล๎อมภายในองค๑การ (internal environments within the organization) 
 ๓) ตัวบุคลากรหรือผู๎เรียน (human resources or learners) 
 ๔) ตัวแบบหรือกรอบแนวคิด/ทฤษฎีเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
 ๕) กลยุทธ๑หรือวิธีการสร๎างการเรียนรู๎ (learning strategies/methods for creating 
learning) 
 ๖) สมรรถนะ ความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ และกรอบการคิด/กรอบในการอ๎างอิงของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (competency, knowledge, skills, experiences, concepts, frames 
of references of HRD) professionals) 



 
๘๒ 

 ๗) การบริหารจัดการเพ่ือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนา
อยํางยั่งยืน (management for efficiency, effectiveness, and sustainable development) 
 ป๓จจัยประการที่ ๑) และ ๒) ป๓จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมภายนอก และภายในขององค๑การ 
ตามที่ดีลาฮาเฮได๎เสนอไว๎ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เชิงกลยุทธ๑ (strategic HRD 
process) รวมทั้งสวอนสันกับออลตัน และนักวิชาการคนอ่ืนๆ เชํน แนดเลอร๑ โนว๑ และเวอร๑เนอร๑กับ
เดอสิโมเนก็ตาม ได๎เสนอไว๎สอดคล๎องกันวํา ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ภาคปฏิบัติ 
ผู๎ด าเนินงานต๎องศึกษาวิเคราะห๑ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมให๎ดี โดยอาจจะน าเอาเทคนิควิธีการวิเคราะห๑จุด
แข็ง (strengths) จุดอํอน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และภัยอุปสรรค (threats) หรือ
เป็นที่รู๎จักกันในชื่อวํา “SWOT Analysis” เพ่ือวิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีอยูํในสภาพแวดล๎อมภายนอก เพ่ือ
เสาะหาโอกาสและส ารวจภัยอุปสรรคจากสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
ลูกค๎า ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในระยะไกลและใกล๎ รวมถึงที่เป็นอยูํในสภาพแวดล๎อมภายในองค๑การ 
เพราะส ารวจประเมินจุดแข็งและจุดอํอน ได๎แกํ ยุทธศาสตร๑ โครงสร๎าง งบประมาณ บุคลากร ความรู๎ 
ทักษะ ประสบการณ๑ นโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนวัฒนธรรม เทคโนโลยี ระบบงานตํางๆ 
รวมถึงระบบสารสนเทศ ผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stake holders) 
 ซึ่งหากพิจารณาลงไปในรายละเอียด ดีลาฮาเย (๒๐๐๕ : ๙๗) ระบุวํา จะต๎องท าการส ารวจ
ลงไปถึงจ านวนและประเภทของบุคลากรที่มีอยูํ ความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ของบุคลากรเหลํานั้น 
ความรู๎ที่สั่งสมไว๎ในองค๑การนั้น ไมํวําจะอยูํในรูปของคูํมือ ระบบงาน แผนงาน ฐานข๎อมูล ตลอดจน
ทรัพยากรหรือทรัพย๑สินตําง ๆ ที่มีทั้งที่เป็นทุน ที่ดิน อาคาร สินทรัพย๑ที่เป็นตัวเงินและในรูปอ่ืน 
รวมถึงทรัพยากรเชิงนามธรรม แตํนับวํามีความส าคัญอยํางยิ่ง เชํน ความนิยมตํอสินค๎าและบริการ
ตลอดจนภาพลักษณ๑ที่ลูกค๎ามีตํอองค๑การ ทั้งนี้การส ารวจวิเคราะห๑ก็เพ่ือให๎ทราบวําสถานะของ
องค๑การ ในขณะนั้นเป็นอยํางไร สภาพแวดล๎อมภายนอก สภาพแวดล๎อมภายในวําเป็นอยํางไร 
ทิศทางในอนาคตขององค๑การควรจะไปทางใด หมายถึงการก าหนดยุทธศาสตร๑ทั้งในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ซึ่งมีหน๎าที่หลักควบคูํไปกับฝุายบริหารและสํวนอ่ืนๆ 
ขององค๑การในการท าให๎องค๑การสามารถบรรลุเปูาหมาย ทั้งในระยะใกล๎และไกล จะต๎องท าการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร๑และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรและสํวนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎
องค๑การมีบุคลากรที่พร๎อมและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ขององค๑การได๎อยูํ
ตลอดเวลา๕๒ 
 ๒.๒.๕ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากร 

จิตติมา อัครธิติพงศ๑ (๒๕๕๕) กลําววํา ในหนํวยนี้ได๎จัดแบํง 
๑) วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

 ได๎เป็น ๓ วิธีใหญํ ๆ ได๎แกํ ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในขณะปฏิบัติงาน (On The Job 
Training Method: OJT) และ ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในชั้นเรียน (Classroom Method) 
และ ๓) การพัฒนาตนเองตามความสามารถ (Self Paced) (Desimone Wener And Harris: ๑๘๐-
๑๘๑) แสดงได๎ดังตารางตํอไปนี้   
                                                           

๕๒ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๖๑ – ๑๖๓. 



 
๘๓ 

 ตารางท่ี ๒.๔ วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

วิธีการพัฒนา เทคนิคการพัฒนา 
๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในขณะ

ปฏิบัติงาน (On The Job Training 
Method) 

- การพัฒนาโดยการชี้แนะงาน (Job 
Instruction) 

- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
- การสอนงาน (Coaching) 
- การใช๎พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา (Mentoring) 

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ชั้นเรียน 
(Classroom Method) 

- การบรรยาย (Lecture) 
- การประชุม/การอภิปราย 
 (Conference/Discussion) 
- การใช๎สื่อโสตทัศน๑ (Audiovisual) 
 ๑) สื่อไมํเคลื่อนไหว (Dynamic Media) 

เชํน เอกสารประกอบการบรรยาย
หนังสือ 

 ๒) สื่อเคลื่อนไหว (Dynamic Media) เชํน 
ภาพยนตร๑ วีดีโอ ซีดี วีซีดี ดีวีดี  

 ๓) การสื่อสารทางไกล  
(Telecommunication) เชํน การ
ถํายทอดสดผํานดาวเทียม อินเทอร๑เน็ต 

- เทคนิคที่เก่ียวกับประสบการณ๑ 
(Experiential Techniques) กรณีศึกษา 
เกมธุรกิจ บทบาทสมมติ การเลียนแบบ
พฤติกรรม (Behavior Modeling) 

๓. การพัฒนาด๎วยตนเองตามความสามารถ 
(Self-Paced) 

- การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการพัฒนาบุคคล 
- การใช๎คอมพิวเตอร๑เป็นรากฐานในการพัฒนา

บุคคล 
 - การสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 

เชํน สื่อผสม 
 - Cd-Rom 
 - อินทราเน็ต/อินเทอร๑เน็ต 
 - การใช๎ความสามารถของคอมพิวเตอร๑

ชํวยเหลือในการพัฒนา 
 

ที่มา : จิตติมา อัครธิติพงศ๑ ดัดแปลงจาก Desimone, Werner, And Harris หน๎า *๑๙๓ 
 จากตาราง แบํงวิธีการในการพัฒนาเป็น ๓ วิธีการ ประกอบด๎วย 



 
๘๔ 

 ๑. การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ระหวํางการท างาน
ตามปกติ วิธีการนี้เป็นวิธีธรรมดา ๆ ที่ท าให๎บุคคลได๎รับการพัฒนาความรู๎และทักษะจากงานที่ท าเป็น
การฝึกฝนและการสอนงานระหวํางการปฏิบัติงาน เป็นการสอนระหวํางผู๎สอนกับผู๎ปฏิบัติงานหรือ
ระหวํางหัวหน๎างานกับลูกน๎อง 
 ส าหรับเทคนิคตําง ๆ ที่ใช๎ในการพัฒนาบุคคลตามวิธีการนี้ ได๎แกํ ๑) การพัฒนาโดยการ
ชี้แนะงาน ๒) การหมุนเวียนงาน ๓) การสอนงาน ๔) การใช๎พี่เลีย้ง/ที่ปรึกษา 
 ๒. การพัฒนาในชั้นเรียน เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เชํน การพัฒนาในห๎องประชุม
ศูนย๑ฝึกอบรม ซึ่งสามารถใช๎ในการพัฒนากลุํมบุคคลที่มีความต๎องการความรู๎ ทักษะ ที่เหมือน ๆ กัน 
หรือคล๎าย ๆ กัน วิธีนี้สามารถใช๎เครื่องมือตําง ๆ ชํวยในการพัฒนาได๎ เชํน  การศึกษาจากเทปวิดีโอ 
การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ และการจ าลองสถานการณ๑ 
 ส าหรับเทคนิคตําง ๆ ที่ใช๎ในการพัฒนาผู๎ปฏิบัติงาน ตามวิธีการนี้ได๎แกํ ๑) การบรรยาย ๒) 
การอภิปราย ๓) สื่อโสตทัศน๑ประกอบการพัฒนา ๔) การเรียนรู๎จากประสบการณ๑ และ ๕)การพัฒนา
ด๎วยตนเอง หรือการพัฒนาโดยใช๎คอมพิวเตอร๑ 
 ๓. การพัฒนาด๎วยตนเองตามความสามารถ เป็นวิธีการพัฒนาที่เป็นอิสระจากบุคคลอ่ืน ๆ 
บุคคลสามารถที่จะพัฒนาตนเองได๎ตามอัธยาศัยโดยการใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยในการพัฒนาทั้งทางด๎าน
ความรู๎และทักษะ 
 ส าหรับเทคนิคตําง ๆ ที่ใช๎ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ตามวิธีนี้ ได๎แกํ ๑) การพัฒนาตนเอง
โดยใช๎คอมพิวเตอร๑  ๒) การใช๎คอมพิวเตอร๑เป็นฐานในการพัฒนาตนเอง 
 กลําวโดยสรุปวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  คือกระบวนการของกิจกรรม
ตํางๆ ที่จะชํวยสร๎างเสริมให๎แตํละบุคคลก๎าวหน๎าไปในหน๎าที่การงานที่สูงขึ้น ชํวยให๎มีความสัมพันธ๑กับ
องค๑การดีขึ้น รวมทั้งชํวยให๎การปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปได๎ดี และพัฒนาการของวิธีการ
และเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีความรู๎ เพ่ิมพูนทักษะ และ
ปรับทัศนคติให๎เหมาะสม และหน๎าที่และประเภทของวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ด๎วยการฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑โดยการ
พัฒนาในงาน 
 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เป็นรายบุคคล จะมีขั้นตอนในการเลือกเปูาหมาย การ
พิจารณากรอบเวลา การวิเคราะห๑ความต๎องการในการเรียนรู๎ การก าหนดวัตถุประสงค๑ กลยุทธ๑ และ
ทรัพยากร การติดตามผล การทบทวนแผน และการน าไปปฏิบัติ และความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับวิธีการ
และเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่สมบูรณ๑จะ
ประกอบด๎วยองค๑ประกอบที่ส าคัญ ๓ องค๑ประกอบคือ การประเมินหาชํองทาง การก าหนดวิธีการ
และเทคนิคที่ใช๎ในการสร๎างการเรียนรู๎และการน าไปใช๎การปฏิบัติงานจริงภายในองค๑การ และการ
เลือกใช๎วิธีการและเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ จะแบํงวิธีการเป็น ๓ วิธี คือ การพัฒนาขณะ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาในชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองตามความสามารถ๕๓ 
                                                           

๕๓รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ๑, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย”์, (คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕), หน๎า ๑๔๕ – ๑๔๘. 



 
๘๕ 

 ๒) ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนา 
 จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่ประกอบไปด๎วยการฝึกอบรมในห๎องเรียน (Classroom 
Training) และเครื่องมือการพัฒนาที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห๎องเรียน (Non-Classroom 
Training) รวมทั้งหมด ๑๘ เครื่องมือที่ได๎กลําวถึงไปแล๎วข๎างต๎นนั้น เพ่ือให๎ท าความเข๎าใจลักษณะของ
เครื่องมือตําง ๆ ได๎งํายขึ้น จึงได๎สรุปลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาทั้งหมดดัง ตาราง
ตํอไปนี้๕๔ 
 
 ตารางท่ี ๒.๕ เครื่องมือการพัฒนา 
 

เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรมในห๎องเรียน 
 (Classroom Training) 

เน๎นการเรียนรู๎จากผู๎ เรียนหลากหลายกลุํมงาน/
ต าแหนํงงานโดยมีหนํวยงานทรัพยากรบุคคลท า
หน๎าที่ ด า เนินการจัดอบรมให๎หรือการจัดหา
หลักสูตรฝึกอบรมจากภายนอกที่เหมาะสมให๎กับ
พนักงาน 

๒. การสอนงาน 
 (Coaching) 

เน๎นอธิบายรายละเอียดของงาน ไมํจ าเป็นจะต๎องอยูํ
ในภาคสนามเทํานั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนามโดยสํวนใหญํหัวหน๎างานโดยตรงจะท า
หน๎าที่สอนงานให๎กับพนักงาน 

๓. การฝึกอบรมในขณะท างาน 
 (On The Job Training : OJT) 

เน๎นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริง โดยมี
ผู๎ ส อนที่ เ ป็ นหั ว หน๎ า ง านหรื อบุ คคลที่ ไ ด๎ รั บ
มอบหมายให๎ท าหน๎าที่ประกอบเพ่ืออธิบายและ
ชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน๑ได๎ถ๎าใช๎คูํกับ
การสอนงาน 

๔. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 
 (Mentoring Program) 

เน๎นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืน ภายในองค๑การ องค๑การบางแหํงเรียก 
Buddy Program ซึ่งพนักงานจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได๎รับ
คัดเลือกให๎ดูแลเอาใจใสํและพูดคุยกับพนักงาน
อยํางไมํเป็นทางการ 

๕. การเพ่ิมคุณคําในงาน 
 (Job Enrichment) 

เน๎นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท๎าทายมากขึ้น 
ต๎องใช๎ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิ เคราะห๑ การ
วางแผนงานมากกวําเดิม เนื่องจากเป็นงานที่
แตกตํางจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน เน๎นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มี

                                                           
๕๔รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ๑, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, อ๎างแล๎ว, หนา๎ ๒๕๒ – ๒๕๕. 



 
๘๖ 

เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 
 (Job Enlargement) ขั้นตอนงานคล๎ายกับงานเดิมที่ เคยปฏิบัติหรือ

อาจจะเป็นงานที่แตกตํางจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แตํ
งานที่ได๎รับมอบหมายไมํยาก หรือไมํต๎องใช๎ความคิด
เชิงวิเคราะห๑มากนัก 

๗. การมอบหมายโครงการ 
 (Program Assignment) 

เน๎นการมอบหมายให๎พนักงานรับผิดชอบโครงการ
ระยะยาว ไมํสามารถท าให๎เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีพนักงานจะต๎องแยกตัวจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติหรือเป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงาน
ประจ าที่รับผิดชอบ 

๘. การหมุนเวียนงาน 
 (Job Rotation) 

เน๎นให๎พนักงานเรียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงาน
หนึ่ง เพ่ือเรียนรู๎งานนั้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยสํวนใหญํมักใช๎ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู๎บริหารกํอนการปรับต าแหนํง/
ระดับ 

๙. การให๎ค าปรึกษาแนะน า 
 (Consulting) 

เน๎นการให๎ค าปรึกษาแนะน าเมื่อพนักงานมีป๓ญหาที่
เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบหัวหน๎างานจะต๎องท า
หน๎าที่ ให๎แนวทางเคล็ดลับ และวิธีการเ พ่ือให๎
พนักงานสามารถแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นนั้นได ๎

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
 (Job Shadowing) 

เน๎นการเรียนรู๎งานจากการเลียนแบบ และการ
ติดตามหัวหน๎างานหรือผู๎ รู๎ ในงานนั้น  ๆ เป็น
เครื่องมือที่ ไมํต๎องใช๎เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานเนื่องจากพนักงาน
จะต๎องท าหน๎าที่สั งเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหน๎างาน 

๑๑. การท ากิจกรรม 
 (Activity) 

เน๎นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไมํต๎องมี
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการด าเนินงานมากนัก  
ความส าเร็จของเครื่องมือดังกลําวนี้ต๎องอาศัยความ
รํวมมือจากพนักงานในการรับผิดชอบกิจกรรมให๎
บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

๑๒. การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 (Self Learning) 

เน๎นการฝึกฝนปฏิบัติด๎วยตนเองจากแหลํง/ชํอง
ทางการเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน อํานหนังสือ หรือศึกษา
ระบบงานจาก Work Instruction หรือค๎นคว๎า
ข๎อมูลผําน Internet หรือเรียนรู๎จาก E-Learning 
หรือสอบถามผู๎รู๎ เป็นต๎น 

๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน เน๎นการสร๎างบุคลากรที่มีความสามารถในการ



 
๘๗ 

เครื่องมือการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 
 (Internal Trainer) ถํายทอด รักการสอนและมีความรู๎ในเรื่องที่จะสอน 

โดยมอบหมายให๎บุคคลเหลํานี้เป็นวิทยากรภายใน
องค๑การท าหน๎าที่ จั ดอบรมให๎กับพนักงานใน
หนํวยงานตําง  

๑๔. การดูงานนอกสถานที ่
 (Site Visit) 

เน๎นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค๑การที่เป็น
ตัวอยําง (Best Practice) ในเรื่องที่ต๎องการดูงาน 
เพ่ือให๎พนักงานเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ประสบความส าเร็จ อันน าไปสูํการปรับใช๎ ใน
องค๑การตํอไป 

๑๕. การให๎ข๎อมูลปูอนกลับ  
 (Feedback) 

เน๎นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ๎งผลหรือ
ให๎ข๎อมูลปูอนกลับแกํพนักงานเพ่ือให๎พนักงาน
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถใน
การท างาน 

๑๖. การฝึกงานกับผู๎เชี่ยวชาญ  
 (Counterpart) 

เ น๎ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ ผู๎ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ๑ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงานภายนอก
สถานที่หรือการเชิญผู๎เชี่ยวชาญให๎เข๎ามาฝึกงานกับ
พนักงานภายใต๎ระยะเวลาที่ก าหนด 

๑๗. การเปรียบเทียบกับคูํแขํง/ 
 คูํเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

เน๎นการน าตัวอยํางของขั้นตอนหรือระบบงานจาก
องค๑การอ่ืนที่เป็นตัวอยําง (Best Practice) มา
วิเคราะห๑เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ป๓จจุบัน เพ่ือกระตุ๎นจูงใจพนักงานให๎เห็นถึงสถานะ
ของหนํวยงานเทียบกับองค๑การที่เป็น Best 
Practice 

๑๘. การประชุม/สัมมนา 
 (Meeting/Seminar) 

เน๎นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให๎เกิด
การแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู๎น าการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญมากในการ
กระตุ๎นจูงใจให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุม/สัมมนาน าเสนอ
ความคิดเห็นรํวมกัน 

๑๙. การให๎ทุนการศึกษา 
 (Scholarship) 

เน๎นการให๎ทุนการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีความรู๎ 
ประสบการณ๑มากขึ้นจากอาจารย๑ผู๎สอน รวมถึงการ
สร๎างเครือขํายกับผู๎เรียนด๎วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได๎รับ
ทุนจะต๎องใช๎เวลาการท างานหรือเวลาสํวนตัวในการ
ขอรับทุนจากองค๑การ 

 

ที่มา : รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ๑, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๒๕๒ – ๒๕๕. 
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 สรุปวํา การก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ผู๎บริหารจะต๎องท าและ
ปรับปรุงขึ้นเป็นประจ าปี เพ่ือชํวยพัฒนาบุคลากรให๎ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห๑
จุดอํอนจุดแข็งของพนักงาน และวิเคราะห๑ความจ าเป็นในการอบรม ซึ่งพัฒนาบุคลากร เครื่องมือใน
การพัฒนาจะแบํงออกเป็น ๒ กลุํมคือ การฝึกอบรมในห๎องเรียน (Classroom-Training) และที่ไมํใชํ
การฝึกอบรมในห๎องเรียน (Non Classroom Training) ได๎แกํ การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะ
ท างาน โปรแกรมพ่ีเลี้ยง การเพ่ิมคุณคําในงาน การเพ่ิมปริมาณงาน การมอบหมายโครงการ การ
หมุนเวียนงาน การให๎ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและการสังเกต การท ากิจกรรม การเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่ การให๎ข๎อมูลปูอนกลับ การฝึกงานกับ
ผู๎เชี่ยวชาญ การเปรียบเทียบกับคํูแขํงหรือคํูเปรียบเทียบ การประชุมสัมมนา และการให๎ทุนการศึกษา 
และลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาที่ประกอบไปด๎วยการฝึกอบรมในห๎องเรียน และการ
ฝึกอบรมนอกห๎องเรียน ก็จะเป็นการใช๎ลักษณะเฉพาะของแตํละชนิดแตกตํางกัน ทั้งนี้เพ่ือให๎การ
เรียนรู๎ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น 
 ๓) การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
นักวิชาการที่ได๎พัฒนาระบบการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑มีอยูํหลายทําน ผู๎ที่ได๎รับการ
ยกยํองวําเป็นบิดาของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ คือ โดนัลด๑ เคร๑อกแพทริก 
(Donald L. KirkPatrick, ๑๙๕๙; ๑๙๖๐; ๑๙๙๘) โดยได๎ออกแบบการประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ไว๎ ๔ ขั้น เรียกวํา “Four-Stage HRD Evaluation” หรือการประเมิน ๔ ขั้น 
ประกอบด๎วย 
 (๑) การประเมินปฏิกิริยา (reaction) 
 (๒) การประเมินการเรียนรู๎ (learning) 
 (๓) การประเมินพฤติกรรม (behavior) 
 (๔) การประเมินผลลัพธ๑ (results) 
 การประเมินระดับที่ ๑ คือ การประเมินปฏิกิริยา (reaction level) ผู๎เรียนจะถูกถาม
ความพึงพอใจในสิ่งที่ได๎รับ ไมํวําจะเป็นบรรยากาศโดยรวม การบริการของเจ๎าหน๎าที่ หัวข๎อ 
เนื้อหาวิชา วิทยากร สถานที่ อุปกรณ๑ และเอกสารประกอบการเรียนรู๎ ซึ่งสํวนใหญํจะมีการจัดอันดับ
ความพึงพอใจ โดยกรอกในแบบสอบถามที่เรียกกันงํายๆ วํา “แฮปปิชีด (happy sheets)” เว็กชลีย๑
และลาแทม (Wexley, and Latham, ๒๐๐๐ citied in Delahaye, ๒๐๐๕ : ๓๖๕) กลําวถึง
ความส าคัญของการประเมินในระดับปฏิกิริยาวํามีอยูํ ๒ ประการ คือ ๑) ถ๎าผลของการประเมิน
ออกมาเป็นเชิงบวก ก็จะยิ่งได๎รับการสนับสนุนจากองค๑การมากยิ่งขึ้น และ ๒) การให๎ข๎อคิดเห็นในการ
ประเมินปฏิกิริยาจะเป็นประโยชน๑ตํอนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในการน าเอาข๎อคิดเห็นตํางๆ ไป
ปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น 
 การประเมินระดับที่ ๒ คือ การประเมินการเรียนรู้ (learning) ซึ่งใช๎วิธีการวัดประเมิน 
(assessment) มาเป็นเครื่องมือ เชํน การท าแบบทดสอบ แบบปรนัย (objective test) การเขียน
เรียงความหรือตอบข๎อสอบแบบอัตนัย (subjective test) ข๎อสมมติพ้ืนฐานคือ ถ๎าหากผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ หรือมีการเรียนรู๎ยิ่งมาก โอกาสในการน าเอาความรู๎ไปใช๎ก็จะยิ่งเกิดขึ้นได๎มากตามไปด๎วย 
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 การประเมินระดับที่ ๓ การประเมินพฤติกรรม (behavior) เป็นการติดตามตรวจสอบวํา
ผู๎เรียนมีพฤติกรรมในการท างานเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํ เปลี่ยนแปลงอยํางไรบ๎าง โดยสอบถามจาก
ผู๎เกี่ยวข๎อง ไมํวําจะเป็นผู๎บังคับบัญชา เพ่ือนรํวมงาน ผู๎ใต๎บังคับบัญชา หรือลูกค๎าที่ติดตํอกับผู๎นั้นเป็น
ระยะเวลายาวนานพอที่จะให๎ความเห็นหรือพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนหลังจากได๎เข๎า
รํวมโครงการพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่งมาแล๎ว บริงเกอร๑ออฟฟ์ (Brinkerhoff, ๑๙๘๗ cited in 
Delahaye, ๒๐๐๕ : ๓๖๕-๓๖๖) กลําวถึงประโยชน๑ของการประเมินพฤติกรรมวํามีหลายประการ 
เชํน ท าให๎ทราบถึงข๎อบกพรํองของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ที่จัดขึ้นและได๎มีการประเมินผล
มาถึงระดับที่ ๓ ซึ่งอาจจะสะท๎อนมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนในทัศนะของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้จะเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการน าไปวิเคราะห๑ตามหลักวิชาการตํอไปได๎ นอกจากนี้การ
ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนยังเปรียบได๎วําเป็นการชํวยเพ่ิมหรือกระตุ๎นการ
ถํายโอนความรู๎มาใช๎ในสถานที่ท างานด๎วย อีกทั้งยังได๎ทราบผลสืบเนื่องที่ไมํพึงประสงค๑อีกด๎วย 
(unintended consequences) ข๎อดีอีกประการหนึ่ง คือ สามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการ
ประเมินผลลัพธ๑ตํอไปได๎ด๎วย 
 การประเมินระดับที่ ๔ การประเมินผลลัพธ์ (results) การประเมินระดับนี้เป็นการ
ประเมินผลกระทบ (impact) ของกระบวนการเรียนรู๎ที่มีตํอองค๑การในภาพรวม (as a whole) เชํน 
การประเมินจากอัตราการขาด ลา มาสาย การประท๎วง หยุดงาน การร๎องทุกข๑ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในงานผลิตภาพขององค๑การหรือสํวนงานตํางๆ วิธีการค านวณเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให๎ทราบ
ผลลัพธ๑โดยรวมนั่นเอง 
 สรุปว่า การประเมินมี 
 ดีลาฮาเย (๒๐๐๕ : ๓๖๗) กลําวไว๎วํา การประเมินผล ๔ ระดับของโดนัลด๑ เคร๑อกแพทริก 
เป็นการประเมินผลหลังจากที่ได๎ด าเนินการส ารวจวินิจฉัย (ขั้นที่ ๑ : HRD needs investigation) 
และออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (design) จนกระทั่งเข๎าสูํการน ามาปฏิบัติแล๎ว จึงได๎มี
การประเมินผล ซึ่งอาจจะประเมินระหวํางที่มีการด าเนินงาน (formative evaluation) เชํน ประเมิน
ระหวํางวัน ทุก ๆ หัวข๎อ ทุก ๆ กิจกรรม หรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (summative evaluation) 
การด าเนินการในลักษณะนี้ บริงเกอร๑ฮอฟฟ์ (Brinkerhoff, ๑๙๘๗ cited in Detahaye, ๒๐๐๕: 
๓๖๙-๓๗๐) เสนอเพ่ิมเติมวําควรจะเพ่ิมระดับการประเมินของเคร๑อกแพทริก สํวนแรกกํอนที่จะเริ่มมี
การปฏิบัติเข๎าไปอีก ๒ ระดับ ซึ่งเขาเรียกวํา การประเมินป๓จจัยที่มากํอนปฏิบัติตามโครงการ 
(presage factors) ทั้ง ๒ ขั้นที่เพ่ิมเติมจาก ๔ ขั้นของเคร๑อกแพทริก คือ 
 ๑) การประเมินความจ าเป็นและเปูาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ (evaluation of 
needs and goals) เป็นการประเมินขั้นตอนแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ในภาคปฏิบัติ คือ 
ขั้นการส ารวจวินิจฉัยหาความจ าเป็น (HRD needs investigation)  
 ๒) การประเมินการออกแบบ (evaluation of HRFD design) เพ่ือสร๎างความมั่นใจวําการ
ออกแบบกิจกรรมและสํวนตํางๆ เป็นไปอยํางเหมาะสมมากน๎อยเพียงใดกํอนน าไปปฏิบัติ 



 
๙๐ 

 นอกจากนี้การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ยังมีอีกหลากหลายแนวคิดและ
หลากหลายวิธีการ เวอร๑เนอร๑และเดอสิโมเน (Werner, and DeSimone, ๒๐๑๐: ๒๐๒) ได๎สรุปไว๎ใน
ตาราง ดังนี้๕๕ 
ตารางท่ี ๒.๖ ตัวแบบและเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ตัวแบบ 
(model) 

เกณฑ์การประเมินผล (HRD evaluation criteria) 

๑. KirkPatrick 
(๑๙๕๙; ๑๙๖๐; 
๑๙๙๘) 

๔ ระดับ : four levels : ปฏิกิริยา การเรียนรู๎ พฤติกรรมในการ
ท างาน ผลลัพธ๑ : reaction; learning, job behavior, results 

๒. CIPP (Galvin, 
๑๙๘๓) 

๔ ระดับ : four levels : บริบท ป๓จจัยน าเข๎า กระบวนการ 
ผลผลิต : context; input; process; product 

๓. Brinkerhoff 
(๑๙๘๗) 

๖ ระดับ : six levels : การก าหนดเปูาหมาย การออกแบบ
โครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ ผลลัพธ๑ที่เกิดทันที ผลลัพธ๑ที่
เกิดจากการน าไปใช๎งาน ผลกระทบและคุณคํา : goal setting; 
program design; program implementation; immediate 
outcomes; intermediate or assuage outcomes; impacts 
and worth 

๔. Kraiger, Ford, 
and Salas 
(๑๙๙๓) 

ประเภทของผลลัพธ๑การเรียนรู๎ ๓ ระดับ คือ ความรู๎ ทักษะ และ
ทัศนคติ : three learning outcomes : cognitive, skills, 
affective 

๕. Holton 
(๑๙๙๖) 

๕ ตัวแปรและความสัมพันธ๑ของตัวแปรทั้งห๎า : five variabies 
and relationships among them : อิทธิพล ขั้นที่ ๒ 
องค๑ประกอบด๎านแรงจูงใจ องค๑ประกอบด๎านสภาพแวดล๎อม 
ผลลัพธ๑ ความสามารถ/องค๑ประกอบในการสร๎างสิ่งใหมํ 
secondary influences; motivation elements; 
environmental elements; outcomes; ability/enabling 
elements 

๖. Phillips 
(๑๙๙๖) 

๕ ระดับ : five levels : ปฏิกิริยาและกิจกรรมที่ก าหนดไว๎
ลํวงหน๎า การเรียนรู๎ การประยุกต๑การเรียนรู๎กับงาน ผลลัพธ๑ที่เกิด
กับองค๑การ การได๎รับผลตอบแทนการลงทุน : reaction and 
planned action; learning; applied learning on the job; 
business results; return on investment 

ที่มา: ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, ปรับจาก Werner, and DeSimone, ๒๐๑๐:๒๐๒ 

                                                           
๕๕ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ๑ วงศ๑ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๘๓ - ๑๘๗ 



 
๙๑ 

 
กลําวโดยสรุป การประเมินผลการอบรม มี ๒ ลักษณะ คือ ด าเนินการมากํอนปฏิบัติตาม

โครงการ คือ ๑.การประเมินความจ าเป็นและเปูาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  คือ ส ารวจ
วินิจฉัยความจ าเป็น ๒.การประเมินการออกแบบ เพ่ือสร๎างความมั่นใจวําการออกแบบกิจกรรมและ
สํวนตําง ๆ เป็นไปอยํางเหมาะสมมากน๎อยเพียงใดกํอนน าไปปฏิบัติ  และ ด าเนินการหลังการอบรม 
คือ ๑ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) คือการประเมินเพ่ือรับรู๎วําผู๎รับการอบรมมีทัศนคติอยํางไร
ตํอการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ ๒.การประเมินการเรียนรู๎คือการวัดวําผู๎รับการอบรมได๎มีการเพ่ือ
พูนความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค๑หรือไมํ ๓.การ
ประเมินพฤติกรรมหรือนักวิชาการบางทํานเรียกวํา Job behavior เกี่ยวข๎องกับการน าความรู๎ที่ได๎รับ
จากการฝึกอบรมไปใช๎ในการปฏิบัติงานจริง การประเมินผลลัพธ๑ (Results) เห็นวําการประเมินที่ยาก
ที่สุด และเป็นการประเมินที่ท าให๎ทราบวําการอบรมแตํละครั้งสํงผลดีอยํางไรตํอองค๑กรบ๎าง  เพ่ือ
เรียนรู๎วําการอบรมนั้นประสบความส าเร็จหรือไมํ และน าไปปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตํอไป 

      
๒.๓ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจสู่ความส าเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะ
สูง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจสูํความส าเร็จขององค๑กรขีดสมรรถนะสูง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
 ค าวําสมรรถนะนั้นมาจาก Performance  โดยราชบัณฑิตยสถาน ได๎แปลความหมายของ 
Performance วําหมายถึง “สมรรถนะ”๕๖ แตํทั้งนี้มีผู๎แปลค าวํา “องค๑การขีดสมรรถนะสูง” (High  
Performance Organization) เป็นภาษาไทยที่มีชื่อเรียกตํางกัน ซึ่งในที่นี้ผู๎วิจัยจะใช๎ค าวํา องค๑การ
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance  Organization)  โดยมีผู๎ให๎ความหมาย องค๑การขีดสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) ไว๎หลายทํานดังนี้ 

ลินเดอร๑และบรูคส จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ ได๎กลําวถึงความหมายองค๑การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) วําเป็นองค๑กรที่ประกอบด๎วยคุณลักษณะที่เป็น
แนวทางการด าเนินงานขององค๑กร คือมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ (client-centered) มุํงเน๎นที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ๑ (outcome-oriented) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (accountable) มีความคิดสร๎างสรรค๑
และมีความยืดหยุํน (innovative and flexible) พร๎อมที่จะท างานรํวมกับหนํวยงานอ่ืน (open and 
collaborative) มีความมุํงมั่น (passionate) มีการวางยุทธศาสตร๑และนโยบาย (strategy and 
policy) ออกแบบองค๑กรและกระบวนการท างาน (organization and process design) บริหารผล
การปฏิบัติงาน (performance management) มีพันธมิตรและเครือขําย (partnering) มีการ
ด าเนินงานที่ดี (operations) มุํงเน๎นการตลาด การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า (Marketing and 

                                                           

 
๕๖สืบค๎นจาก http://www.royin.go.th, ราชบัณฑิตยสถาน. (ออนไลน๑), ความหมาย

สมรรถนะ (Performance), เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗. 

http://www.royin.go/
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CRM) เน๎นที่การจัดหา การขนสํง (procurement and logistics) การบริหารทุนมนุษย๑ (human 
capital management) และการบริหารข๎อมูลสารสนเทศ(information management)๕๗  
 ฮอลเบกี้ ได๎กลําวถึง องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ 
องค๑กรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็นองค๑กรแหํงนวัตกรรม  สามารถท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพโดยไมํยึดระบบการบังคับบัญชาที่ เข๎มข๎นจนเกินไป กระตุ๎นให๎คนในองค๑กรสร๎าง
วัฒนธรรมองค๑กรโดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค๑กร๕๘ 

บายเทนดิจค ได๎กลําวถึงองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป็น
องค๑การที่สามารถเข๎าใจ และเข๎าถึงตลาดกํอนองค๑การอ่ืน สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง 
และสามารถรับมือกับแรงกดดันตําง ๆ ได๎ท้ังจากภายในและภายนอกองค๑การได๎ดี๕๙

 

 บลังชาร๑ด ได๎กลําวถึงความหมายของ องค๑การขีดสมรรถนะสูง ที่ Carew ให๎ความหมายของ
องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) วําเป็นองค๑การที่ไมํวําเวลาจะผํานไป
นานเทําใด องค๑การยังคงผลิตผลลัพธ๑ที่มีความโดดเดํนในระดับสูงสุด เพ่ือสร๎างความพึงพอใจแกํบุคคล
และการมุํงมั่นตํอความส าเร็จขององค๑การอยํางตํอเนื่องยาวนาน๖๐ 
 กระทรวงพลังงาน ได๎กลําวถึงความหมายของ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) หมายถึงองค๑กรที่เกํงมีแผนรองรับกับสภาวะตําง ๆ อยํางชัดเจน มีการวิเคราะห๑
สถานการณ๑ท่ีสามารถกระทบตํอการท างานจากรอบด๎านทุกมุมมอง ท าให๎สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับ
และมีเกณฑ๑ในการพิจารณา เพ่ือก๎าวเข๎าสูํองค๑กรสมรรถนะสูงประกอบด๎วย ๗ มิติ ดังนี้ การน าองค๑กร 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ การให๎ความส าคัญกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การ
วัด การวิเคราะห๑ การจัดการความรู๎ การมุํงเน๎นทรัพยากรบุคคล,การจัดการกระบวนการและผลลัพธ๑
การด าเนินการ๖๑

 

                                                           

 ๕๗พสุ เดชะรินทร, (อ๎างใน Linder & Brooks , ๒๐๐๔), การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูง, (กรุงเทพมหานคร : กลุํมพัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๙), หน๎า ๕๙. 
 ๕๘Holbeche, L., The High Performance Organization : Creating Dynamic 
Stability and Sustainable Success, (Oxford : Elsevier Butterworth Heinemann, 
๒๐๐๕), page  ๘๔. 
 ๕๙Buytendijk, F., The Five Keys to Building a High-Performance Organization. 
Business Performance Management Magazine (Gartner Group), (๒๐๐๖, February) 
: ๑-๒๐. 
 ๖๐Blanchard, K., Leading  at A High – Level,(New Jersey : Prentice-Hall, 
๒๐๐๗), page  ๑๐๔. 
 

๖๑สืบค๎นจาก http://www.eppo.go.th/admin/HPO/02.html,  กระทรวงพลั ง งาน . 
(๒๕๕๐), องค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization), เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗. 
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 ทิพวรรณ  หลํอสุวรรณรัตน๑ ได๎กลําวถึงความหมายของ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) วําหมายถึง องค๑การที่ประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืนในการ
ด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑โดยผลิตสินค๎าและบริการได๎อยํางมีคุณภาพ สามารถดึงสํวนที่ดีที่สุด
ของบุคลากรมาใช๎และรักษาคนที่ดีที่สุดไว๎ได๎ เป็นองค๑การที่มีความคลํองตัว สามารถปรับปรุงการ
ด าเนินงานให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีกระบวนการการท างานเทคโนโลยีและลักษณะ
คนที่มีความสอดคล๎องกัน๖๒ 
 บุศรินทร๑ สุจริตจันทร๑ ได๎กลําวถึงความหมายของ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) วําหมายถึง องค๑การที่สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สามารถใช๎ทรัพยากรของ
องค๑การอยํางคุ๎มคําด๎วยการออกแบบองค๑การให๎สามารถน าศักยภาพที่ดีที่สุดของบุคลากร เพ่ือสร๎าง
ความรํวมมือไปในทิศทางสูํความส าเร็จในกาด าเนินการ สามารถสร๎างผลประ กอบการที่มี
ประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตลอดจนสร๎างความพึงพอใจ
แกํบุคลากรอยํางยั่งยืน๖๓

 

 นิสดารก๑  เวชยานนท๑ ได๎กลําวถึงองค๑การที่จะเป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization)  ต๎องมีพนักงานที่มีทั้งความสามารถและความผูกพันอยํางเหนียวแนํน
มั่นคง คือ ความสามารถที่สูงหรือสมรรถนะขององค๑การจะเกิดขึ้นไมํได๎ถ๎าไมํมีพนักงานที่มีความรู๎
ความสามารถ  อีกประการหนึ่งคือจะมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางดีมี
ความสามารถในการปรับตัวสูงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสูงด๎วย นอกจากนี้องค๑การ 
HPO ยังเป็นองค๑การที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและรูปแบบการท างานเพ่ือ
สนับสนุนให๎เกิดผลงานที่สูงด๎วย๖๔ 
 สรุปได๎วําองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือองค๑การที่มีการ
บริหารทุนมนุษย๑ โดยสามารถน าศักยภาพที่มีอยูํในตัวบุคลากรมาใช๎ประโยชน๑ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น า
เชิงกลยุทธ๑  มีการออกแบบโครงสร๎างองค๑การและนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง  มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ มุํงสร๎าง
วัฒนธรรมองค๑การและมุํงสูํความส าเร็จอยํางยั่งยืน หากน ามาปรับใช๎ในองค๑กรธุรกิจแล๎วจะท าให๎เป็น
องค๑กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือองค๑กรที่มีการบริหารทุนมนุษย๑ จะ
สามารถน าศักยภาพที่มีอยูํในตัวผู๎บริหารหรือบุคลากรในองค๑กรมาใช๎ประโยชน๑ ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น า
เชิงกลยุทธ๑  มีการออกแบบโครงสร๎างองค๑การและนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล 

                                                           

 ๖๒ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน๑, องค๑การสมรรถนะสูงกับความรับผิดชอบตํอสังคม. วารสาร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (๒๕๕๑, พ.ค.-ส.ค.). ๑๕ (๒) : หน๎า ๑๑-๓๕.  
 ๖๓บุศรินทร๑ สุจริตจันทร๑, รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ดุษฎีนิพนธ๑ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓, หน๎า๒๕๓.  
 

๖๔นิสดารก๑ เวชยานนท๑, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ดีเคปริ้นติ้งเวิลด๑, ๒๕๕๔), หน๎า ๔๖. 



 
๙๔ 

เป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎  มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ มุํงสร๎างวัฒนธรรมขององค๑กรและมุํง
สูํความส าเร็จอยํางยั่งยืน   

๒.๓.๒ แนวคิดหลักการขององค์การสรรถนะสูง 
แนวคิดหลักการขององค๑กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มีผู๎ให๎

แนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูงไว๎ดังนี้ 
  ๑) แนวคิดหลักการของ Lawrence  M  Miller ๒๐๐๑ มิลเลอร๑ (Miller , 
๒๐๐๑) ได๎เขียนรายงานเรื่อง องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ไว๎วํา 
ระบบการท างาน และทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสํวนเชื่อมโยงที่ส าคัญกับแนวคิด การมุํงสูํองค๑การ
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยระบบงานขีดสรรถนะสูงจะมีการออกแบบ
งานวํา วิธีการท างานเป็นการจัดระเบียบและมอบหมายงานให๎บุคคลหรือทีม การมอบหมายงานให๎กับ
บุคคลหรือทีมงานที่มีขีดสมรรถนะสูงจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท างานที่จะน าไปสูํองค๑การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ทีมงานที่มีขีดสมรรถนะสูงจะรู๎จักลูกค๎า หรือผู๎มี
สํวนได๎เสียของของตนเป็นอยํางดี มีการก าหนดการปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  มีการวัดผล
ปฏิบัติงาน และมีเทคนิคที่จะใช๎ในการแก๎ป๓ญหาได๎ นอกจากนี้ทีมงานที่มีขีดสมรรถนะสูงจะมีระดับ
ความสัมพันธ๑กับความสามารถในการปกครองที่ใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  และต๎องมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริหารจัดการ 

  แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของการมุํงสูํองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) เป็นการเปลี่ยนแปลงจากองค๑การแบบดั้งเดิมไปสูองค๑การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๗ High performance organization shift 
 

from to 
High Control High Trust 
Produce Things Produce Knowledge 
Individual Decision Team Decisions 
Individual Reward Team-based Reward 
Vertical-functional Organization Horizontal-Flow-based Organization 
Fixed Structure Dynamic Structure 
Companies with Walls Companies without Walls 
Financial Secrecy Open-book Management 
Blame-Fix the Person Blame-Fix the Process 
ที่มา : Lawrence M. Miller, (๒๐๐๑)๖๕ 

                                                           

 ๖๕Miller, L. M., The High-Performance Organization An Assessment of 
Virtuesand Values. Retrieved from http://bahai-library.com/miller_high_performance. 
(๒๐๐๑) สืบค๎นเมื่อ ๑๒ ม.ค. ๕๗. 
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๙๕ 

 
โดยมีรายละเอียดแตํละองค๑ประกอบดังนี้ 
๑) High Control to High Trust จากองค๑การที่ใช๎การควบคุมสูง เป็นองค๑กรที่ใช๎ความ

ไว๎วางใจสูง Miller เชื่อวําองค๑การที่มีขนาดใหญํมากๆและใช๎กฎระเบียบในการควบคุมการท างานของ
บุคลากรจะกํอให๎เกิดการตํอต๎าน บุคลากรท างานอยํางไมํมีความสุข  บุคลากรจะท างานตามหน๎าที่
ข๎อบังคับ ไมไดใช๎หัวใจในการท างาน จนน าไปสูความขัดแย๎งกันในที่สุด แตํองค๑การที่ใช๎ความไว๎วางใจ
จะสํงผลให๎บุคลากรในองค๑การทุํมเทพลังในการท างานอยํางเต็มที่  สํงผลให๎การด าเนินงานโดยรวม
ขององค๑การดีขึ้น นอกจากความไววางใจภายในองค๑การแล๎วองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ตองสร๎างความไววางใจระหวํางผู๎มีสํวนได๎เสียภายในองค๑การซึ่งจะ
น าไปสูการสร๎างสังคม  แหํงความไววางใจ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป็นการท างานที่บุคคลจะท างานเป็นทีมซึ่งสํงผลที่ดีตํอลูกค๎า สํงผลดีตํอทีมงานและ
ตํอองค๑การ เป็นการมุํงเน๎นไปที่งานขององค๑การที่ได๎รับมอบหมาย เป็นองค๑การที่ผู๎บริหารจะเป็น
ผู๎ชํวยในทีม ซึ่งจะท าให๎การท างานได๎ผลมากกวํา การควบคุมหรือการจับผิด การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน๑เหลํานี้ เป็นคุณลักษณะประการแรก ที่องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จ าเป็นต๎องม ี

๒) Produce Things to Produce Knowledge จากองค๑การที่มุํงผลิตสิ่งของหรือบริการ
ไปสูํองค๑การที่มุํงผลิตองค๑ความรู๎ Miller กลําววํา องค๑ความรู๎ของวัฒนธรรมการท างานมีความส าคัญ
ตํอทุนมนุษย๑ ทุนทางป๓ญญา เป็นทรัพย๑ที่มีคําตํอองค๑การ สิ่งที่มีคําที่สุดขององค๑การคือทรัพยากร
มนุษย๑ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไมํวําจะเป็น
ทุน ที่ดิน แรงงานก็ไมสามารถเทียบคุณคํากับทรัพยากรมนุษย๑ที่เปี่ยมไปด๎วยความรูความสามารถ 
และสิ่งที่ยืนยันในคุณคําของบุคลากรคือความซื่อสัตย๑และความจงรักภักดี ซึ่งถูกสร๎างขึ้นเป็น
วัฒนธรรมขององค๑การ 

๓) Individual Decision to Team Decisions จากการตัดสินใจโดยบุคคลสูํการตัดสินใจ
โดยทีม ในองค๑การแบบดั้งเดิมนั้นการตัดสินใจจะกระท าโดยผู๎ที่มีเงินและมีอ านาจ แตํใน ป๓จจุบันการ
ออกแบบองค๑การที่ใช๎ระบบการท างานเป็นทีมมีการสํงเสริมการเรียนรู๎และการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
ระบบขององค๑การจะมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย  ระบบการจ๎างงาน  การให๎คําตอบแทนในการ
ฝึกอบรม และระบบโปรโมชั่นตํางๆจะสอดคล๎องกับธรรมชาติของทีมขีดสมรรถนะสูงและ
สภาพแวดล๎อม หลักการของทีมขีดสมรรถนะสูงจะระบุลูกค๎าและความต๎องการของลูกค๎า และรับฟ๓ง
ความต๎องการของลูกค๎า มีการให๎อ านาจทีมในการออกแบบกระบวนงานของตนเอง สามารถติดตํอกับ
ลูกค๎าไดโดยตรงและสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการท างานตามความต๎องการของ
ลูกค๎า การตัดสินใจจึงเป็นการตัดสินใจรํวมกันของสมาชิกในทีมคุณคําของความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป็นหลักของการมุํงสูํองค๑การแหํงความเป็นเลิศและทีมงานที่เป็นเลิศ ทีมงานต๎องค๎นหา
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมกํอนที่จะเริ่มท างาน จากนั้นจึงสร๎างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับลูกค๎า ภายในองค๑การและลูกค๎าภายนอกองค๑การเพ่ือกํอให๎เกิดคุณคําภายใน Value 
Chain การที่ผู๎บริหารและบุคลากรจะออกมาจากวัฒนธรรมเดิมๆในทันทีทันใดไมํใชํเรื่องงําย 
โดยเฉพาะในองค๑การที่มีวัฒนธรรม องค๑การที่ฝ๓งรากลึกแลว การเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ตองอาศัยเวลา



 
๙๖ 

และการฝึกฝนรํวมกัน ดังนั้นการสร๎างทีมในองค๑การจึงต๎องการการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน ทัศนคติและ
มุมมอง ท าให๎สมาชิกภายในทีมมีจุดมุํงหมายและความสนใจเดียวกัน หน๎าที่ของทีมขีดสมรรถนะสูง 
ได๎แกํ การก าหนดหลักการ การชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดลูกค๎าและความ
ต๎องการของลูกค๎า การพัฒนาระบบ Balanced  Scorecard การวิเคราะห๑กระบวนการท างานการ
จัดล าดับความส าคัญของป๓ญหาและโอกาส การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง มีการยอมรับ มีการประเมิน
กระบวนการและผลลัพธ๑ 

๔) Individual Reward to Team – based reward จากการให๎รางวัลรายบุคคลไปสูํ 
การให๎รางวัลเป็นทีม การที่องค๑การที่มีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย๑ ให๎มีความสอดคล๎องกับ
วัฒนธรรมขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ไมํประสบความส าเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากความล๎มเหลว ในการบริหารโครงสร๎างและ กระบวนการที่
จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะที่องค๑การเปลี่ยนการจัดการภายในองค๑การเป็นระบบ
ทีม แตํมีการจํายคําตอบแทนที่แตกตํางกันเป็นรายบุคคล ทั้งๆที่การปฏิบัติงานและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ 
รํวมกันเป็นทีม การจํายคําตอบแทนในลักษณะนี้เป็นเหตุของความแตกสามัคคีของบุคลากรในองค๑
การ การจํายผลตอบแทนให๎บุคลากรในการท างานรํวมกัน ไมมีรูปแบบตายตัว แตํควรจําย
ผลตอบแทนตามผลงานของทีม เพ่ือสร๎างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ท าให๎สมาชิกในทีมรูสึก
ถึงความรับผิดชอบตํอผลงานกัน และเป็นความยุติธรรมหากการท างานหนักเป็นสํวนหนึ่งของ
ความส าเร็จขององค๑การ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นผู๎บริหาร
จะไมํได๎รับโบนัส หากผลปฏิบัติงานอยูํในระดับต่ าและบุคลากรและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียถูกลงโทษ 

๕) Vertical-functional Organization to Horizontal-Flow-based Organizationจาก
องค๑การที่มีสายบังคับบัญชาแนวตั้งไปสูํองค๑การที่มีสายบังคับบัญชาแนวนอน องค๑การที่มีสายบังคับ
บัญชาแนวตั้งนั้นการควบคุมการท างานในล าดับการบังคับบัญชาระดับแรกขององค๑การจะท าไดงําย
กวํา เนื่องจากใช๎กลไกในการควบคุมและตรวจสอบน๎อย องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) จะมีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน๎อยกวําและมีการก ากับดูแล ที่งํายกวํา
องค๑การแบบดั้งเดิม การจัดองค๑การที่มีสายบังคับบัญชาแนวนอน มีการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
โดยแตํละทีมงานจะมีการควบคุมภายในทีมตนเอง และในขณะเดียวกันจะถูกวัดประสิทธิภาพการ
ท างานและการควบคุมจากทีมอ่ืน ๆรวมทั้งลูกค๎าและผู๎ประกอบการ ที่ติดตํอ โดยตรงกับทีมงาน การ
เปลี่ยนแปลงของการด าเนินงานองค๑การที่มีสายบังคับบัญชาแนวตั้งจะมีการใช๎ข๎อมูลสารสน เทศ 
ข๎อเสนอแนะข๎อมูลย๎อนกลับและการไหลของกระบวนการรํวมกัน การท างานแบบทันเวลาพอดี (just  
in  time) จ าเป็นต๎องมีการไหลของข๎อมูลสารสนเทศไปสูํลูกค๎า เพ่ือเกิดการจ าหนํายหรือการปรับปรุง
การผลิตได๎อยํางรวดเร็ว  และการไหลของข๎อมูลยังเป็นสิ่งจ าเป็นระหวํางหนํวยงานอีกด๎วย 
 ๖) Fixed Structure to Dynamic Structure จากโครงสร๎างแบบตายตัวไปสูํโครงสร๎าง
แบบยืดหยุํน เทคโนโลยี การตลาด วิธีการผลิตและจัดจ าหนํายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม
สามารถระบุไดวําในอนาคตสิ่งเหลํานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
จะน าไปสูการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ๑และโครงสร๎างขององค๑การ เพ่ือให๎ องค๑การสามารถด ารงอยูํได
ดังนั้นโครงสร๎างและบุคลากรในองค๑การต๎องมีความยืดหยุํนพร๎อมรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างองค๑การต๎องเพ่ิมสมรรถนะใหมํภายในองค๑การ  ในอดีต



 
๙๗ 

ผู๎บริหารจะจ๎างที่ปรึกษาจากภายนอกในการออกแบบองค๑กร ในอนาคต จะเป็นการออกแบบ
กระบวนการ โครงสร๎างโดยทีมบุคลากรภายในองค๑การที่มีประสิทธิภาพ 

๗) Companies with Walls to Companies without Walls จากองค๑การที่มีการปิดกั้น
ไปสูํองค๑การที่พร๎อมเปิดรับความสัมพันธ๑จากภายนอก องค๑การแบบดั้งเดิมยึดมั่นกับ ความเป็นตัวของ
ตัวเอง คิดวําตนเองสามารถอยูํไดด๎วยตัวของตัวเอง แตํองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) นั้นให๎ความส าคัญตํอความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑การกับลูกค๎าและผู๎ประกอบการเป็น
อันมาก องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะไมํปิดกั้นตนเอง เพราะการ
ปิดกั้นจะกีดขวางและเป็นอุปสรรค ท าให๎องค๑การไมสามารถเข๎าถึงความต๎องการของของลูกค๎าและ
ผู๎ประกอบการ ซึ่งจะท าให๎ไมสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของตนเองได 
 ๘) Financial Secrecy to Open – Book Management จากองค๑การที่บุคลากรไมํ
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลทางการเงินไปสูํองค๑การที่เปิดเผยข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ เพ่ือให๎บุคลากร
เกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าขององค๑การรํวมกัน องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จะประสบผลส าเร็จโดย ความมุํงมั่นของบุคลากรในองค๑การในการด าเนินงานธุรกิจ 
ในอดีตบุคลากรขององค๑การจะไมสามารถ เข๎าถึงข๎อมูลทางการเงินขององค๑การไดเลย แตกตํางกับ
องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่มักจะเปิดข๎อมูลทางการเงินตํางๆ 
ให๎บุคลากรและคนภายนอกไดรับทราบ ซึ่งพนักงานของบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกามากกวํา ๕๐% 
ถือหุ๎นของบริษัทตนเอง ตรวจสอบรายงานประจ าปีของบริษัทตนเอง และติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค๑การตลอดเวลา องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นต๎อง
พยายามสร๎างให๎บุคลากรเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าขององค๑การรํวมกัน มีความรูสึกเป็นอันหนึ่ง อัน
เดียวกับองค๑การ ตรวจสอบการท างานและผลการด าเนินงานขององค๑การอยูเสมอ 

๙) Blame the Person to Blame the Process จากการต าหนิที่ตัวบุคคลไปเป็นการ
พิจารณาทั้งกระบวนการ Miller กลําววํา Dr. W. Edwards Deming หนึ่งในผู๎น าการพัฒนา การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (total quality management ) ไดกลําวเอาไววําป๓ญหาด๎านคุณภาพ
ถึง ๙๕% เกิดจากกระบวนการ แตํคนสํวนมากมักจะกลําวโทษวําเป็นความผิดของบุคคล โดยปกติ
หากเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นผู๎บริหารก็จะมุํงไปที่บุคคลที่รับผิดชอบ อาจมีการลงโทษโดยการไลํ
ออกหรือโยกย๎าย ซึ่งการต าหนิลักษณะ นี้จะสร๎างความหวาดกลัว  ความตึงเครียดให๎ผู๎ปฏิบัติงาน 
ระบบวัฒนธรรมคุณภาพควรมีการขจัดความกลัว เพราะความกลัวเป็นศัตรูของคุณภาพและเป็น
อุปสรรคตํอการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมและการปรับปรุง องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จะลดความวิตกกังวลตํอผลปฏิบัติงานของบุคลากรและการตัดสิน ทางลบ ระบบทีม
ในองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) สมาชิกในทีม ตองรับผิดชอบ
รํวมกัน หากเกิดป๓ญหาต๎องน าป๓ญหามาวิเคราะห๑สาเหตุและแกไขรํวมกัน ซึ่งจะน าไปสูการแกไข
ป๓ญหาที่กระบวนการ ท าให๎องค๑การสามารถเติบโตไดอยํางยั่งยืน 
 สรุปวํา มิลเลอร๑ (Miller , ๒๐๐๑) ได๎ก าหนดแนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูง  
(High  Performance  Organization) ๙ ประการคือ ๑) จากองค๑การที่ใช๎การควบคุมสูง เป็นองค๑กร
ที่ใช๎ความไว๎วางใจสูง (High Control to High Trust) ๒) จากองค๑การที่มุํงผลิตสิ่งของหรือบริการไปสูํ
องค๑การที่มุํงผลิตองค๑ความรู๎ (Produce Things to Produce Knowledge) ๓) จากการตัดสินใจโดย



 
๙๘ 

บุคคลสูํการตัดสินใจโดยทีม (Individual Decision to Team Decisions) ๔) จากการให๎รางวัล
รายบุคคลไปสูํ การให๎รางวัลเป็นทีม(Individual Reward to Team – based reward) ๕) จาก
องค๑การที่มีสายบังคับบัญชาแนวตั้งไปสูํองค๑การที่มี สายบังคับบัญชาแนวนอน (Vertical-functional 
Organization to Horizontal-Flow-based Organization) ๖) จากโครงสร๎างแบบตายตัวไปสูํ
โครงสร๎างแบบยืดหยุํน  (Fixed Structure to Dynamic Structure) ๗) จากองค๑การที่มีการปิดกั้น
ไปสูํองค๑การที่พร๎อมเปิดรับความสัมพันธ๑จากภายนอก (Companies with Walls to Companies 
without Walls) ๘) จากองค๑การที่บุคลากรไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลทางการเงินไปสูํองค๑การที่เปิดเผย
ข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ (Financial Secrecy to Open – Book Management) ๙) จากการ
ต าหนิที่ตัวบุคคลไปเป็น การพิจารณาทั้งกระบวนการ (Blame the Person to Blame the 
Process)   

๒) แนวคิดหลักการของ Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks  ๒๐๐๔ 
ลินเดอร๑และบรูคส (Linder & Brooks , ๒๐๐๔) จากบริษัทที่ปรึกษาทางด๎านการจัดการ 

Accenture  ได๎กลําววําองค๑การในภาครัฐในป๓จจุบันมีความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการ 
ให๎สอดคล๎องกับความคาดหวังและความต๎องการของประชาชน องค๑การภาครัฐตํางมีแนวทาง
ยกระดับการปฏิบัติงาน โดยการค๎นคว๎าหานวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิ ธีการในการ
ให๎บริการ ซึ่งสามารถน าไปสูํการมีขีดสมรรถนะสูง งานวิจัยของ Jane C. Linder และ Jeffrey D. 
Brooks ได๎เสนอแนะวํา หนํวยงานภาครัฐที่เป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance 
organization) ได๎นั้นจะต๎องประกอบด๎วยแนวทางส าคัญ ๖ ประการ  

๑) การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ (Clients Centered) องค๑การภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง 
จะต๎องมีภารกิจที่มุํงม่ันตํอการตอบสนองความต๎องการความคาดหวังของประชาชน ส าหรับหนํวยงาน
ภาครัฐทุกระดับประชาชนคือผู๎ที่มีความส าคัญมากที่สุดแนวทางการให๎บริการของภาครัฐให๎
ความส าคัญ กับการมุํงเน๎นที่ประชาชนใน ๒ แนวทาง คือ เน๎นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเบื้องต๎น และเน๎นผู๎ที่
ได๎รับผลประโยชน๑จากการจัดบริการของรัฐ องค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูงมีการด าเนินการเพ่ือค๎นหา
ลูกค๎า เพ่ือน าไปสูํความเข๎าใจ  ความต๎องการและความคาดหวังของลูกค๎าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ความต๎องการผลลัพธ๑ของบริการกลายเป็นตัวเชื่อมหลัก ส าหรับการประเมินการบรรลุเปูาหมายของ
องค๑การ 

๒) การมุํงเน๎นที่ผลผลิตและผลลัพธ๑ (Outcomes Oriented) องค๑การขีดสมรรถนะสูง 
ออกแบบการปฏิบัติการทั้งหมด เพ่ือน าไปสูํผลลัพธ๑ของการบรรลุและสนับสนุน พันธสัญญาของ
องค๑การ องค๑การภาครัฐโดยปกติมีการจัดผลการด าเนินงานในลักษณะของป๓จจัยน าเข๎า (inputs) และ
ผลผลิต (outputs) มากกวําผลลัพธ๑ของคุณคําของการปฏิบัติ 

๓) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountability) ในหนํวยงานภาครัฐ องค๑การขีด
สมรรถนะสูง สร๎างผลลัพธ๑ของเปูาหมายที่เป็นไปได๎และยอมรับในการกระท าตามบทบาทที่สร๎างความ
ไว๎วางใจของสถานะ ความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบของรัฐบาล (government  accountability) 
ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบได๎ทางการเงิน ความระมัดระวังจ านวนเงินที่ถูกจํายไปในงบประมาณที่
ก าหนด องค๑การขีดสมรรถนะสูงไมํเพียงแตํวัดผลและรายงานผลการด าเนินเทํานั้น แตํจะต๎องชี้แจง
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเงินที่ถูกจํายไป ด๎วยการรวมเปูาหมายของทุนและประสิทธิผล  กับ
ผลลัพธ๑ตํอวัตถุประสงค๑ 

๔) มีความคิดสร๎างสรรค๑และมีความยืดหยุํน (Innovative and Flexible) องค๑การภาครัฐ
ขีดสมรรถนะสูงจะค๎นหาโอกาสใหมํ ๆ และสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ที่ตอบสนองสูํความท๎าทายใหมํ ๆ 
นวัตกรรมที่มาจากระดับบนสุดถํายทอดสูํทุกๆระดับขององค๑การและพนักงานทั้งหมด ถูกกระตุ๎นให๎
เกิดความคิดสร๎างสรรค๑เก่ียวกับวิธีที่พวกเขาสามารถท างานได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค๑การเหลํานี้มี
การปฏิบัติอยํางกระตือรือร๎น เพราะพวกเข๎าเข๎าใจถึงการทดลองแนวคิดใหมํ ๆ ที่จะน าไปสูํการสร๎าง
ความสามารถ ในสํวนของกระบวนการและโครงสร๎าง 

๕) พร๎อมที่จะท างานรํวมกับหนํวยงานอ่ืน (Open and Collaborative) องค๑การ ขีด
สมรรถนะสูง มีความเข๎าใจในระบบใหญํขององค๑การ และสร๎างการท างานที่มีความสัมพันธ๑กับ
หนํวยงานอื่น ๆ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย องค๑การภาครัฐมีการปฏิบัติการเปิดกว๎าง มีหนํวยงานเอกชน 
และองค๑การสาธารณะอ่ืน ๆ ซึ่งหนํวยงานเหลํานี้มีความต๎องการที่หลากหลายซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
ด๎านการเงินและความกดดันทางด๎านการเมือง องค๑การขีดสมรรถนะสูงให๎ความส าคัญตํอการกระตุ๎น
ชุมชนใหญํ  และสร๎างความรํวมมือที่ดีในการท างานรํวมกัน 

๖) มีความมุํงมั่น (Passionate) องค๑การขีดสมรรถนะสูง ต๎องเผชิญกับความสับสนในทุก
ระดับต๎องมีความกระตือรือร๎น เพ่ืองานการบริการภาครัฐที่มีคุณคํา ผู๎น ามีภาวะผู๎น าโดยแสดงบทบาท
ที่กระตือรือร๎นตํอพนักงาน  องค๑การเหลํานี้ถํายทอดเปูาหมายกับกระตุ๎นพันธสัญญาเพ่ือแปลงไปสูํ
การขับเคลื่อนและการเพ่ิมคุณคําในทุกระดับ๖๖ 

นอกจากนี้ ลินเดอร๑และบรูคส (Linder & Brooks) ได๎ให๎รายละเอียดลงไปอีกวํา 
หนํวยงานราชการจะต๎องมีความสามารถ (Capabilities) ที่ส าคัญอีก ๙ ประการ ได๎แกํ 

๑) การวางยุทธศาสตร๑และนโยบาย (Strategy and Policy Management) องค๑การขีด
สมรรถนะสูงจะต๎องก าหนดความชัดเจนของแนวทางทะจะไปสูํเปูาหมายและท าทุกวิถีทางเพ่ือให๎ไปถึง 
พวกเขาต๎องตระหนักถึงพันธสัญญาขององค๑การ   และคุณคําที่เกิดจากแหลํงตําง ๆ รวมถึง
กระบวนการภาคประชาชน การมีพันธสัญญาที่ดีน าไปสูํการพัฒนากลยุทธ๑ตลอดจน การก าหนด
เปูาหมายส าหรับผลงานและการตรวจสอบ ความชัดเจนของพันธสัญญา ชํวยให๎หนํวยงานของ
องค๑การในทุกระดับเข๎าใจวิธีการที่จะถํายทอดเพ่ือไปสูํเปูาหมายของทุกคน 

๒) การออกแบบองค๑การและกระบวนการท างาน (Organization and ProcessDesign) 
องค๑การขีดสมรรถนะสูงใช๎หลัก ๖ ประการเป็นกรอบของรูปแบบของกระบวนการขององค๑การ ในการ
ก าหนดหน๎าที่ ซึ่งไปสูํการถํายทอดพันธสัญญาหลัก เมื่อพวกเขาน าไปปฏิบัติด๎วยกระบวนการใหมํ 
และใช๎เทคโนโลยีใหมํ น าไปสูํการกระตุ๎นวิธีการท างานใหมํ ๆ องค๑การขีดสมรรถนะสูงไมํเพียงแตํ
ออกแบบและกระบวนการเพื่อสร๎างความก๎าวหน๎า องค๑การต๎องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือยกระดับ
ผลลัพธ๑และคุณคําส าหรับองค๑การ 

                                                           

 ๖๖อ๎างแล๎วใน พสุ เดชะรินทร, (อ๎างใน Linder & Brooks , ๒๐๐๔), การพัฒนาองค์การให้
มีขีดสมรรถนะสูง. หน๎า ๗๓. 



 
๑๐๐ 

๓) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) องค๑การขีดสมรรถนะสูง
ต๎องมีผลปฏิบัติงานเพ่ือรักษาองค๑การให๎อยูํในระดับที่ถูกต๎อง คุณคําวัฒนธรรมองค๑การ องค๑การต๎อง
พัฒนาการวางแผน และกระบวนการเพ่ือให๎มั่นใจวําน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และได๎มีการใช๎ เครื่องมือและเทคนิครวมทั้ งวิ ธีการบริหารโครงการ ( project 
management) การบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) และการส ารวจเสียงสะท๎อนของ
ผู๎รับบริการ  เพ่ือเปูาหมายและแนวทางในการจัดบริการและองค๑การมีการแบํงป๓นผลการปฏิบัติงาน
อยํางเปิดเผยกับสมาชิกองค๑การ 

๔) การมีพันธมิตรและเครือขําย (Partnering) การมีพันธมิตรและเครือขํายเป็นการน า
รูปแบบมาจากภาคเอกชน  หรือผู๎ให๎บริการอื่นๆ  ตลอดจนการมีสํวนรํวมของอาสาสมัครขององค๑การ
หรือชุมชน การรํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในโครงการ ซึ่งชํวยสนับสนุนพันธกิจ การจ าแนก
การมีสมรรถนะสูง การกระตุ๎นด๎วยบุคลากรข๎ามสายงานในสํวนตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคําขององค๑การที่มี
ตํอสาธารณะ 

๕) การด าเนินงานที่ดี (Operations) องค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูง ทีการสํงมอบสิ่งดี ๆ การ
ด าเนินการที่ด ีเป็นสิ่งที่มาพร๎อมกันเมื่องานที่มีคุณภาพ การออกแบบพ้ืนฐานมีกับชํองทางที่เหมาะสม 
กํอให๎เกิดคุณภาพสูงในทุก ๆ วัน องค๑การรัฐบาลระดับสูง มีการบริหารทรัพยากรทั้งหมดเพ่ือให๎เกิด
พันธะสัญญาเต็มที่และบรรลุผลลัพธ๑ การบูรณาการความสามารถทั้งหมดเพ่ือแก๎ป๓ญหา รวมทั้ง
กิจกรรมมากมายซึ่งชํวยท าให๎สังคมเข็มแข็ง 

๖) การตลาดและการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า (Marketing and CRM) การศึกษา
ของ Accenture พบวําผู๎บริหารระดับสูงของรัฐบาลได๎มีความพยายามปรับปรุงบริการให๎แกํลูกค๎าเป็น
เปูาหมายแรก ซึ่งน าไปสูํการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีตํอลูกค๎า องค๑การขีดสมรรถนะสูงมีการใช๎
สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค๎าในการปรับปรุงบริการ สร๎างชํองทางในการปฏิบัติ มีการการจัดทีมงาน
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ มีการส ารวจความพึงพอใจ  และผลการศึกษา เพ่ือน าไปสูํการทราบ
ความต๎องการของลูกค๎า สิ่งเหลํานี้ท าให๎เข๎าใจถึงความแตกตํางของลูกค๎าตําง ๆ และน าไปสูํการ
ออกแบบการให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมาย 

๗) การจัดหาและการขนสํง (Procurement and Logistics) การปรับปรุงหน๎าที่การ
ท างานของรัฐบาล  เป็นประเด็นส าหรับหนํวยงานภาครัฐในเรื่องของเวลา การตัดสินใจของผู๎ซื้อ การมี
สมรรถนะสูงจะมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ยืดหยุํน การลงทุน กระบวนการใช๎ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีระบบสนับสนุนที่ดี องค๑การเหลํานี้จะใช๎โอกาสด๎านนวัตกรรมในเครือขํ าย
สนับสนุนในลักษณะของการแทรกซึม แบํงการจัดการซึ่งเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ๑ทั้ง stock-staging 
การบริหารจัดการให๎ทันเวลาที่ลูกค๎าต๎องการ ( just in time customization) ใช๎ซอฟต๑แวร๑ 
(software tools) เป็นเครื่องมือในการบูรณาการกระบวนการเกี่ยวกับผู๎ซื้อ จากการจัดการกลยุทธ๑ 
และใช๎ชํองทางการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส๑ (e-buying) เพ่ือค๎นหาเงื่อนไขของผู๎ขาย เป็นการยกระดับ
ความสะดวกและเพ่ิมการกวดขันความโปรํงใส และประสิทธิภาพของตันทุนตํอกิจกรรมที่จัดบริการ
ให๎แกํผู๎ซื้อ 

๘) การบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) องค๑การขีดสมรรถนะสูง
ผู๎บริหารระดับสูงของหนํวยงานจะมีระบบงานบุคลากรที่ยืดหยุํน  มีระบบงานที่เปิดโอกาสที่จะน าไปสูํ



 
๑๐๑ 

การสร๎างนวัตกรรม สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎าสูํระบบบริการภาครัฐ  ความชัดเจนของการจัดระบบ
การศึกษา การสนองความต๎องการ  และการให๎รางวัลตามความสามารถ 

๙) การบริหารข๎อมูลสารสนเทศ (Information Management) ภาครัฐจ านวนมาก ได๎มี
การน าสารสนเทศไปสูํความต๎องการในการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิรูป  ในขณะที่น าเสนอการบริการที่ ดีกวําให๎แกํ
ประชาชนและหนํวยงาน ผู๎บริหารระดับสูงสามารถใช๎เครื่องมือเหลํานี้ในการพัฒนา อยํางไรก็ตามจาก
การศึกษาของ Accenture พบวํา องค๑การมากมายประสบความล๎มเหลวในการคงไว๎ซึ่งผลประโยชน๑
อยํางเต็มที่ จากผลการน าไปสูํการปฏิบัติงานวิจัย เนื่องจากให๎ความส าคัญในเทคโนโลยีมากกวํา
ความส าคัญของข๎อมูลที่มีคุณภาพและผลกระทบของข๎อมูลที่ผลตํอการบริการในแตํละวัน การใช๎
ข๎อมูลเพ่ือสนับสนุนและชํวยในการตัดสินใจอยํางชัดเจนและชํวยพนักงานให๎เข๎าถึงข๎อมูลสารสนเทศ
ให๎งํายขึ้น๖๗ 

สรุปวําองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ของ ลินเดอร๑และบ
รูคส (Linder & Brooks, ๒๐๐๔ ) มีแนวคิดหลักการประกอบด๎วย ๑) การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ 
(Clients Centered)  ๒) การมุํงเน๎นที่ผลผลิตและผลลัพธ๑ (Outcomes Oriented) ๓) สามารถ
ชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountability) ๔) มีความคิดสร๎างสรรค๑และมีความยืดหยุํน (Innovative 
and Flexible) ๕) พร๎อมที่จะท างานรํวมกับหนํวยงานอ่ืน (Open and Collaborative) ๖) มีความ
มุํงมั่น (Passionate)  ๗) การวางยุทธศาสตร๑และนโยบาย (Strategy and Policy Management) 
๘) การออกแบบองค๑การและกระบวนการท างาน (Organization and Process Design) ๙) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ๑๐) การมีพันธมิตรและเครือขําย 
(Partnering) ๑๑) การด าเนินงานที่ด ี(Operations) ๑๒) การตลาดและการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับ
ลูกค๎า (Marketing and CRM) ๑๓) การจัดหาและการขนสํง (Procurement and Logistics) ๑๔) 
การบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) ๑๕) การบริหารข๎อมูลสารสนเทศ 
(Information Management) 

๓) แนวคิดหลักการของ Vivienne Jupp และ Mark P. Younger ๒๐๐๔ 
จุปป และ ยังเกอร๑ (Jupp and Younger, ๒๐๐๔) เป็นที่ปรึกษาจาก Accenture ได๎

กลําวถึงวํา องค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ประกอบด๎วย
คุณลักษณะทั้งหมด ๗ ประการ ได๎แกํ  

๑) มุํงเน๎นที่ผลลัพธ๑และการน าเสนอคุณคําอยํางตํอเนื่อง (Relentlessly outcome and 
value focused) 

๒) มีประสิทธิภาพสูง (Highly Efficient) 
๓) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมและพร๎อมที่จะเปลี่ยนความคิดไปสูํ

การปฏิบัติ (Aware of change in their environments, and able to translate insight into 
action)   

                                                           

 ๖๗อ๎างใน พสุ เดชะรินทร, (อ๎างใน Linder & Brooks, ๒๐๐๔), การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูง, หน๎า ๘๑. 



 
๑๐๒ 

๔) มุํงเน๎นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเดํน ในขณะเดียวกันก็ด าเนินการจัดหา
ผู๎อ่ืนให๎มาท าในกิจกรรมที่ไมํใชํกิจกรรมหลัก (Highly focused on their core capabilities, and 
adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore activities ) 

๕) เป็นองค๑กรที่มีความยืดหยุํนสูง (Highly Agile) 
๖) ให๎ความส าคัญตํอการเติบโตและพัฒนาบุคลากร (Committed to the growth and 

development of their employees) 
๗) มีผู๎น าที่มีความมํุงมั่นและกล๎า (Headed by courageous leaders)๖๘ 
 สรุปวําองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ของ จุปป และ 

ยังเกอร๑ (Jupp and Younger, ๒๐๐๔) มีแนวคิดหลักการประกอบด๎วย ๑) มุํงเน๎นที่ผลลัพธ๑และการ
น าเสนอคุณคําอยํางตํอเนื่อง (Relentlessly outcome  and value focused)  ๒) มีประสิทธิภาพ
สูง (Highly Efficient) ๓) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมและพร๎อมที่จะเปลี่ยน
ความคิดไปสูํการปฏิบัติ (Aware of change in their  environments,  and  able  to  translate  
insight  into  action) ๔) มุํงเน๎นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเดํน ในขณะเดียวกันก็
ด าเนินการจัดหาผู๎อ่ืนให๎มาท าในกิจกรรมที่ไมํใชํกิจกรรมหลัก (Highly focused on their core 
capabilities, and adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore 
activities ) ๕) เป็นองค๑กรที่มีความยืดหยุํนสูง (Highly Agile) ๖) ให๎ความส าคัญตํอการเติบโตและ
พัฒนาบุคลากร (Committed to the growth and development of their employees)  ๗) มี
ผู๎น าที่มีความมุํงม่ันและกล๎า (Headed by courageous leaders)  

ผู๎วิจัยสรุปแนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ ๑) มิลเลอร๑ 
(Miller, ๒๐๐๑) ๒) ลินเดอร๑และบรูคส (Linder & Brooks, ๒๐๐๔) ๓) จุปป และ ยังเกอร๑ (Jupp 
and Younger, ๒๐๐๔) โดยได๎วิเคราะห๑เป็นดังตารางนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ การวิเคราะห์แนวคิดหลักการขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
 

การวิเคราะห๑ 
แนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูง 
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ใช๎ความไว๎วางใจสูง /   
มุํงผลิตองค๑ความรู๎  /   
การตัดสินใจโดยทีม /   
การให๎รางวัลเป็นทีม /   
                                                           

 ๖๘อ๎างใน พสุ เดชะรินทร, (อ๎างถึงใน Jupp and Younger, ๒๐๐๔), การพัฒนาองค์การให้
มีขีดสมรรถนะสูง, หน๎า ๙๖. 
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การวิเคราะห๑ 
แนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูง 

 
 

รายชื่อนักวิชาการ 

มิล
เล

อร
๑  

(M
ille

r, 
๒๐

๐๑
)  

 

ลิน
เด

อร
๑แล

ะบ
รูค

ส 
 

(Li
nd

er
 &

 B
ro

ok
s,

๒๐
๐๔

 ) 

จุป
ป 

แล
ะ 

ยัง
เก

อร
๑  

(Ju
pp

& 
Yo

un
ge

r, 
๒๐

๐๔
) 

มีสายบังคับบัญชาแนวนอน   /  / 
โครงสร๎างแบบยืดหยุํน   /  / 
พร๎อมเปิดรับความสัมพันธ๑จากภายนอก / /  
เปิดเผยข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ /   
มีการพิจารณาทั้งกระบวนการ /   
การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ  /  
การมุํงเน๎นที่ผลผลิตและผลลัพธ๑  /  
สามารถช้ีแจงและรับผิดชอบ  /  
การวางยุทธศาสตร๑และนโยบาย  /  
การออกแบบองค๑การและกระบวนการท างาน  /  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  /  
การมีพันธมิตรและเครือขําย / /  
การด าเนินงานท่ีดี  /  
การตลาดและการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า  /  
การจัดหาและการขนสํง  /  
การบริหารทุนมนุษย๑  /  
การบริหารข๎อมูลสารสนเทศ  /  
มุํงเน๎นท่ีผลลัพธ๑และการน าเสนอคุณคําอยํางตํอเนื่อง   / 
มีประสิทธิภาพสูง   / 
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมและ
พร๎อมท่ีจะเปลี่ยนความคิดไปสูํการปฏิบัติ 

  / 

 
จากนั้นผู๎วิจัยน าแนวคิดหลักการของ ๑) ของ มิลเลอร๑ (Miller , ๒๐๐๑)  ๒) ลินเดอร๑

และบรูคส  (Linder & Brooks , ๒๐๐๔ )  ๓) จุปป และ ยังเกอร๑ (Jupp & Younger  , ๒๐๐๔)  ที่
วิเคราะห๑แล๎ว น ามาสังเคราะห๑เพื่อให๎ได๎องค๑ความรู๎ที่ได๎ดังตารางนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๙ การสังเคราะห์แนวคิดหลักการขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
 

การสังเคราะห๑ 
แนวคิดหลักการขององค๑การขีดสมรรถนะสูง 
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การมุํงเน๎นสมรรถนะบุคคล     
การมุํงเน๎นสมรรถนะองค๑การ      

 
 สรุปได๎วําผลจากการวิเคราะห๑และการสังเคราะห๑แนวคิดหลักการขององค๑ก ารขีด

สมรรถนะสูง เพ่ือจะน ามาประยุกต๑ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ นี้มีหลักการส าคัญซึ่งประกอบด๎วย  

  ๑) การมุํงเน๎นพัฒนาสมรรถนะบุคคล   
  ๒) การมุํงเน๎นพัฒนาสมรรถนะองค๑การ  
โดยมีรายละเอียดของความหมายดังนี้ 

๑) การมุํงเน๎นพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Personal Competency) 
 ค าวําสมรรถนะนั้น เทอร๑เนอร๑ และครอว๑ฟอร๑ด (Turner & Crawford) ได๎กลําวถึง
สมรรถนะที่เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับทั้งตัวบุคคล และองค๑การ สมรรถนะที่เป็นสํวนของตัวบุคคลเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยูํในตัวบุคคล เชํน ประสบการณ๑ ความรู๎เชิงเทคนิค  ทักษะและความสามารถ 
เป็นต๎น๖๙ ในสํวนของสมรรถนะที่เป็นขององค๑การ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะ ความรู๎ หรือทรัพยากร
โดยรวมที่องค๑การมีสมรรถนะดังกลําว จะฝ๓งตัวอยูํในระบบหรือกระบวน การขององค๑การ องค๑การที่
ต๎องการมีผลการปฏิบัติงานสูง หรือมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 
ต๎องการบุคคลที่มีผลปฏิบัติงานดี สมรรถนะที่มีผู๎กลําวถึงทั่วไปคือสมรรถนะบุคคลหรือสมรรถนะสํวน
บุคคล๗๐ ซึ่งมีผู๎ให๎ค านิยามของค าวํา สมรรถนะหรือสมรรถนะบุคคลดังนี้ 
 ณรงค๑วิทย๑ แสนทอง ได๎กลําวถึงความหมายของสมรรถนะหรือสมรรถนะบุคคลวํา
เป็นกลุํมของความรู๎(knowledge) ทักษะ (skills) คุณลักษณะของบุคคล (attributes) หรือที่เรียกกัน
วํา KSAs ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นจากพฤติกรรมในการท างาน ที่แสดงออกมาแตํละบุคคล ซึ่งสามารถวัดและ

                                                           

 ๖๙Turner, D. & Crawford, M., Managing Current and future Competitive 
Performance: The Role of Competency, In Competence-Based Competition, Hamel 
Gary and  Heene Aime, eds. Chichester : John Wiley, ๑๙๙๔, page ๖๔. 
 ๗๐สืบวงศ๑ กาฬวงศ๑, ตัวแบบสมรรถนะผู๎น าเชิงยุทธศาสตร๑ของนายกองค๑การบริหารสํวน
ต าบล, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑), ๒๕๕๔, 
หน๎า ๒๓๔. 



 
๑๐๕ 

สังเกตได๎๗๑ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ ได๎กลําวถึงความหมายของสมรรถนะหรือสมรรถนะบุคคลวําคือ
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะสํวนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute) ที่ท าให๎บุคคลผู๎
นั้นท างานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวําผู๎อ่ืน๗๒ สรุปวํา สมรรถนะหรือสมรรถนะบุคคลหมายถึง 
ความรู๎ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงความรับผิดชอบใน
งานได๎โดดเดํนกวําผู๎อ่ืน ท าให๎สามารถปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ ดังนั้นการมุํงเน๎นสมรรถนะ
บุคคลในองค๑กรธุรกิจ จึงเป็นการมุํงสร๎างความรู๎ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะตลอดจน
พฤติกรรมของบุคลากรและผู๎บริหารได๎แสดงความรับผิดชอบในงานได๎อยํ างโดดเดํน ท าให๎สามารถ
ปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ สํวนการมุํงเน๎นสมรรถนะบุคคลขององค๑การขีดสมรรถนะสูง เป็น
การมุํงพัฒนาเน๎นสมรรถนะบุคคล ประกอบด๎วย ผู๎น ามีความเพียร มุํงมั่น และได๎รับความไว๎วางใจสูง 
การตัดสินใจโดยทีม การให๎รางวัลเป็นทีม การมุํงเน๎นที่ผู๎รับบริการ การมุํงเน๎นที่ผลผลิตและผลลัพธ๑ 
มุํงเน๎นที่ผลลัพธ๑และการน าเสนอคุณคําอยํางตํอเนื่อง สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ มีการบริหารผล
การปฏิบัติงาน การด าเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูง การบริหารทุนมนุษย๑ให๎ความส าคัญตํอการ
เติบโตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 ๒) การมุํงเน๎นพัฒนาสมรรถนะองค๑การ (Organization Competency) สมรรถนะ
องค๑การนั้นได๎มีผู๎ให๎ค านิยามไว๎ดังนี้ 

   อัลริช และ เลค (Ulrich & Lake) ได๎กลําวถึงความหมายของ สมรรถนะองค๑การ
วํา หมายถึงความสามารถขององค๑การที่ก าหนดโครงสร๎าง และกระบวนการภายในให๎สมาชิ กใน
องค๑การได๎สร๎างสรรค๑สมรรถนะเฉพาะขององค๑การ  ซึ่งจะท าให๎องค๑การสามารถปรับตัวให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของลูกค๎า และสอดคล๎องกับความต๎องการด๎านยุทธศาสตร๑๗๓ 
 ลาโด บอยด๑ และ ไรท (Lado, Boyd & Wright, ๑๙๙๒) ได๎กลําวถึงความหมาย
ของสมรรถนะองค๑การวํา หมายถึง ความสามารถขององค๑การในการบริหารจัดการอยํางมียุทธศาสตร๑ 
มีความสามารถในการใช๎ทรัพยากร  มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรไปสูํการผลิต และมี
ความสามารถในการสร๎างผลผลิตขององค๑การได๎๗๔ 

   พิสิษฐ๑ จอมบุญเรือง ได๎กลําวถึงนิยามของสมรรถนะองค๑การไว๎หลายประเด็น คือ 
สมรรถนะองค๑การ หมายถึง ขีดความสามารถขององค๑การที่เกิดจากป๓จจัยด๎านตําง ๆ ขององค๑การ ทั้ง
ป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอก เป็นป๓จจัยหรือเป็นเครื่องมือที่องค๑การใช๎ในการสํงเสริมการ
ปฏิบัติงานขององค๑การ เพ่ือให๎องค๑การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือให๎ประสบความส าเร็จตาม

                                                           

 ๗๑ณรงค๑วิทย๑ แสนทอง, มารู้จัก Competency กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร๑ เซน
เตอร๑,๒๕๔๗), หน๎า ๒๗. 
 ๗๒สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency, 
(กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๕. 
 ๗๓Ulrich, D. & Lake, D., Organization  Capability : Competing  from  the 
Inside Out, (New York : Wiley, ๑๙๙๐), page ๑๑๗. 
 ๗๔Wright. ; & et al., Strategy Management, (Boston : Allyn and Bacon, ๑๙๙๒), 
page ๑๒๙. 



 
๑๐๖ 

เปูาหมายขององค๑การ นอกจากนี้ยังหมายถึงสิ่งที่สามารถผสมผสานกันเพ่ือให๎ได๎สมรรถนะที่มีความ
เหมาะสมสอดคล๎องกับงานหรือภารกิจที่จะต๎องท า๗๕ 

   สืบวงศ๑ กาฬวงศ๑ (๒๕๕๔) ได๎กลําวถึงสมรรถนะองค๑การหรือ Organization 
Competency เป็นความสามารถขององค๑การที่สร๎างความแตกตํางหรือความได๎เปรียบในการ
ด าเนินงาน สมรรถนะองค๑การเป็นสํวนผสมของทรัพยากรและความสามารถภายในสํวนตําง  ๆ ของ
องค๑การอยํางบูรณาการเพ่ือให๎องค๑การสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎เกี่ยวข๎อง ตลอดจนสร๎างความเติบโตให๎แกํองค๑การ ซึ่งสมรรถนะองค๑การประกอบด๎วยสมรรถนะ
ส าคัญ ๓ ด๎าน ได๎แกํ สมรรถนะด๎านเศรษฐกิจหรือการเงิน สมรรถนะด๎านยุทธศาสตร๑หรือการตลาด 
และสมรรถนะด๎านเทคโนโลยี๗๖ 

  สรุปได๎วํา สมรรถนะองค๑การ หมายถึง ความสามารถขององค๑การในการก าหนด
โครงสร๎าง บริหารจัดการองค๑การอยํางมียุทธศาสตร๑ และสร๎างความแตกตํางในการด าเนิ นงานหรือ
กิจกรรมได๎เหนือคูํแขํง มีความสามารถในการใช๎ทรัพยากรเชิงบูรณาการ เพ่ือสร๎างผลผลิตขององค๑การ
ให๎ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  ดังนั้นการมุํงเน๎นสมรรถนะองค๑การจึงเป็นการมุํงพัฒนา
ความสามารถขององค๑กรในการก าหนดโครงสร๎าง บริหารจัดการองค๑กรอยํางมียุทธศาสตร๑ และสร๎าง
ความแตกตํางในการด าเนินงานหรือกิจกรรมได๎เหนือคูํแขํง มีความสามารถในการใช๎ทรัพยากรเชิง
บูรณาการ เพ่ือสร๎างผลผลิตขององค๑กรให๎ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย สํวนการมุํงเน๎นสมรรถนะ
องค๑การขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย การวางยุทธศาสตร๑และนโยบาย การมุํงผลิตองค๑
ความรู๎ การออกแบบองค๑การและกระบวนการท างาน มีสายบังคับบัญชาแนวนอน โครงสร๎างแบบ
ยืดหยุํน เป็นองค๑กรที่มีความยืดหยุํนสูง ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อม และพร๎อมที่
จะเปลี่ยนความคิดไปสูํการปฏิบัติ เปิดเผยข๎อมูลทางการเงินขององค๑กร มีการพิจารณาทั้ง
กระบวนการ การมีพันธมิตรและเครือขํายพร๎อมที่จะท างานรํวมกับหนํวยงานอ่ืน การมีพันธมิตรและ
เครือขํายการตลาดและการสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า พร๎อมเปิดรับความสัมพันธ๑จากภายนอก 
มุํงเน๎นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเดํน ในขณะเดียวกันก็ด าเนินการจัดหาผู๎อ่ืนให๎มาท า ใน
กิจกรรมที่ไมํใชํกิจกรรมหลัก การบริหารข๎อมูลสารสนเทศ และมีการจัดหาและการขนสํงเพ่ือ
ประโยชน๑ซึ่งกันและกัน 

๒.๓.๓ วัตถุประสงค์ขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
 องค๑การตํางๆในป๓จจุบันมีความต๎องการที่จะก๎าวขึ้นเป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) วัตถุประสงค๑ของการที่องค๑การต๎องการเป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูง
นั้นวัตถุประสงค๑ที่ส าคัญอยํางหนึ่งของผู๎บริหารในทุกๆ องค๑การทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ความมุํงหวัง 
ที่จะพัฒนาองค๑การของตนให๎เป็นองค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
หรือองค๑การทีเ่ป็นเลิศ  (Excellence Organization) กันทั้งสิ้น เนื่องจากองค๑การที่มีขีดสมรรถสูงนั้น

                                                           

 ๗๕พิสิษฐ๑ จอมบุญเรือง, ตัวแบบสมรรถนะองค๑การขององค๑การบริหารสํวนต าบล , ดุษฎี
นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑), ๒๕๕๓, หน๎า๒๕๑.  
 

๗๖อ๎างใน สืบวงศ๑ กาฬวงศ๑, ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล, หน๎า ๒๓๔.  



 
๑๐๗ 

ยํอมจะ เป็นรากฐานและแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให๎องค๑การประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืนในระยะ
ยาว ซึ่งป๓จจุบันหนํวยงานเอกชนหลายแหํงได๎ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเป็น
องค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูง (พสุ เดชะรินทร๑ และคณะ , ๒๕๔๙) นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส านักงาน กพร. น าหลักเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับองค๑การให๎มีขีดสมรรถนะ
สูง  โดยวัตถุประสงค๑ของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ “การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” มีจุดมุํงหมายเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ๗๗โดย
ด าเนินการประเมินองค๑กรด๎วยตนเองตามเกณฑ๑ คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิดเชํนเดียวกับรางวัล คุณภาพแหํงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) และรางวัล
คุณภาพแหํงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ที่มุํงเน๎นให๎องค๑กรทุกระดับ
หันมาใสํใจในการพัฒนาคุณภาพขององค๑กร ตลอดจนมุํงสูํความเป็นองค๑กรที่เป็นเลิศ นอกจากนี้
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎ขอบเขตของการติดตํอสื่อสารระหวํางองค๑การไมํมี
ต าแหนํงชัดเจน การที่ลูกค๎าจะเลือกซื้อสินค๎าจะดูจาก ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความหลากหลาย 
ความสะดวกสบาย ความตรงตํอเวลา และคุณภาพของสินค๎าผลิตภัณฑ๑ และบริการองค๑การจึง
ต๎องการที่จะเข๎าถึงลูกค๎าให๎มากข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างการท างานในรูปแบบใหมํ โดยมอบ
ความรับผิดชอบให๎พนักงานแตํละคนมีสํวนรํวมในงานตั้งแตํต๎นจนจบ ให๎ความส าคัญกับบุคลากรให๎
มาก ปลดบุคลากรบางสํวนออกและรักษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ให๎โอกาสและความ
ไว๎วางใจกับบุคลากร โดยให๎ผลตอบแทนตามความสามารถและเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให๎ให๎เกิดผลงาน
ที่สูงขึ้น๗๘  
  ดังนั้นการที่องค๑กรใดต๎องการไปสูํองค๑กรขีดสมรรถนะสูงที่มุํงสูํความเป็นเลิศนั้นจะมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือ 

  ๑) ความส าเร็จอยํางยั่งยืนในระยะยาวในองค๑กร คือการที่องค๑กรธุรกิจประสบ
ความส าเร็จอยํางตํอเนื่องและยาวนาน     

  ๒) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการในองค๑กรจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการในองค๑กรธุรกิจ       

  ๓) เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียให๎มากขึ้น ซึ่ง
ในองค๑กรธุรกิจก็จะเป็นการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริหารและบุคลากร โดยให๎ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถ มีการให๎บริการที่ดีแกํ ผู๎รับบริการ ชุมชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

                                                           

 ๗๗ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๓), หน๎า ๗ 
 

๗๘นิสดารก๑ เวชยานนท๑, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, พิมพ๑ครั้งที่ ๓, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๓๔. 



 
๑๐๘ 

  สรุปได๎วํา วัตถุประสงค๑ของการเป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization)  ได๎แกํ ความส าเร็จอยํางยั่งยืนในระยะยาว การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
บริหารจัดการ และการตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียให๎มากข้ึน 
 ๒.๓.๔ สภาพแวดล้อม/บริบทขององค์การขีดสมรรถนะสูง 
 สภาพแวดล๎อมขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) อาจ
กลําวได๎วําคือเป็นลักษณะขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซึ่ง ฮอล
เบกี้ และคณะ ( Holbeche & et al.)ได๎ท าการวิจัยองค๑การที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและได๎กลําวถึง
ลักษณะขององค๑การขีดสมรรถนะสูง(High Performance Organization) ไว๎ ๓ ประการคือ 
 ๑) องค๑การแบบ HPO จะมุํงเน๎นท าในสิ่งที่ถูกต๎อง (Focus on The “Right Things”)สิ่ง
แรกที่องค๑การแบบ HPO ท าคือ สร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมองค๑การ  ซึ่งจะเป็นตัวดึงดูดคนดีคนเกํง
เข๎ามาในองค๑การการที่องค๑การมุํงปลูกฝ๓งและสร๎างวัฒนธรรมที่ถูกต๎องจะชํวยท าให๎องค๑การเข๎มแข็ง
วัฒนธรรมที่ถูกต๎องนี้จะต๎องรับผิดชอบตํอสังคมโดยสํวนรวมและมุํงหวังผลระยะยาวไมํใชํหวังแคํก าไร
ในระยะสั้น องค๑การแบบ HPO จะระมัดระวังในการเลือกสรรคนเพราะคนจะชํวยท าให๎งานประสบ
ความส าเร็จ ไมํใชํการมีวิสัยทัศน๑หรือแผนกลยุทธ๑ที่ดีแล๎วจะน าองค๑การสูํผลงานสูง แตํคนตํางหากที่ท า
ให๎ผลงานสูง เหมือนอยํางหนังสือที่เป็นผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงของ Jim Collins เรื่อง Good to 
Great  เขาได๎กลําวไว๎ชัดเจนวํา องค๑การที่ยิ่งใหญํเริ่มต๎นที่ “คน” ใครควรที่จะถูกเลือกมารํวมงานกับ
บริษัท เอาคนเหลํานั้นขึ้นบนรถบัส แล๎วคํอยก าหนดกลยุทธ๑ตํอไป 
 ๒) บูรณาการความต๎องการที่แตกตํางและอาจขัดแย๎งกันของกลุํมตําง ๆ ในองค๑การ 
(Reconcile  Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) แรงกดดันจากการ
ท างานมีมากมายและเปูาหมายขององค๑การก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปูาหมายระยะสั้นมักจะเป็น
ที่ต๎องการของกลุํมผู๎ถือหุ๎น เชํนผลก าไร ในขณะที่เปูาหมายระยะยาวที่ต๎องการของพนักงานและ
ชุมชน ถ๎าองค๑การสนใจแคํเปูาหมายระยะสั้น ท าก าไรเยอะๆก็จะไปขัดแย๎งและมีผลทางลบตํอ
พนักงาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นความท๎าทายอยํางมากของผู๎บริหารและผู๎บริหารเองก็ไมํมีทาง เลือกด๎วยวําจะ
เอาทางใดทางหนึ่ง องค๑การที่เป็น HPO จะสนใจความต๎องการของลูกค๎า โดยการลงทุนพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพ ให๎บริการที่ดีกวําคูํแขํงขันในตลาดเดียวกัน นอกจากนั้นองค๑การแบบ HPO จะ
เห็นคุณคําของพนักงานความส าเร็จอันยิ่งใหญํขององค๑การเป็นสิ่งที่คํอยๆเกิดขึ้น สะสมทีละเล็กละ
น๎อย การที่จะท าให๎พนักงานรักษาองค๑การเป็นเรื่องยากและต๎องลงทุน 

๓) มุํงความส าเร็จที่ยั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over The Long- Term) 
การที่จะมีความส าเร็จอยํางยั่งยืนได๎ องค๑การต๎องมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้คือ ๑) ควรมีการจัดการ
การเงินที่คํอนไปในทางอนุรักษ๑นิยม (Conservative in Financing) นั่นคือ การใช๎เงินอยํางคุ๎มคํา ๒) 
ต๎องมีความไวในการรับรู๎การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว ๓) ต๎องมีวัฒนธรรมที่เข๎มแข็งและมีความ
เป็นเอกลักษณ๑ และ ๔) ต๎องมีความอดทนตํอความล๎มเหลว องค๑การต๎องมอบอ านาจให๎พนักงานคิด
และตัดสินใจ 

ดังนั้นสภาพแวดล๎อม/บริบทขององค๑การขีดสมรรถนะสูงหรือลักษณะขององค๑การขีด
สมรรถนะสูง(High Performance Organization : HPO) ตามแนวคิดของ ฮอลเบกี้ และคณะ 
(Holbeche & et al.) มี ๓ องค๑ประกอบ คือ 



 
๑๐๙ 

๑) องค๑การแบบ HPO  จะมํุงเน๎นท าในสิ่งที่ถูกต๎อง (Focus on The “Right Things”) ซึ่ง
ในองค๑กรธุรกิจคือ การสร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมขององค๑กรที่เข๎มแข็ง จะต๎องรับผิดชอบตํอสังคม
ชุมชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับองค๑กรทุกคน มีการเลือกสรรคนดีคนเกํงมาไว๎ในองค๑กรเพราะจะท า
ให๎องค๑กรประสบความส าเร็จ 

๒) บูรณาการความต๎องการที่แตกตํางและอาจขัดแย๎งกันของกลุํมตําง  ๆ ในองค๑กร 
(Reconcile Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) ซึ่งในองค๑กรจะเป็นการ
บริหารความขัดแย๎งตํางๆ จะสนใจความต๎องการของบุคลากร ผู๎เรียน ผู๎บริหาร ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย โดยการลงทุนพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ ให๎บริการที่ดีกวําองค๑กรอ่ืน จะเห็นคุณคําของ
บุคลากร เพ่ือให๎บุคลากรเกิดความภักดีกับองค๑การ 

๓) มุํงความส าเร็จที่ยั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over The Long-Term) ซึ่ง
ในองค๑กรคือ มีการบริหารจัดการการเงินที่อยํางคุ๎มคํา มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรม
ที่เข๎มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ๑ มีความอดทนตํอความล๎มเหลว มีการมอบอ านาจให๎บุคลากรคิด
และตัดสินใจ๗๙ 

สรุปวํา สภาพแวดล๎อม/บริบทขององค๑การขีดสมรรถนะสูงหรือลักษณะขององค๑การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามแนวคิดของ ฮอลเบกี้ และคณะ 
(Holbeche & et al.)  มี ๓ องค๑ประกอบ คือ ๑) องค๑การแบบ  HPO จะมุํงเน๎นท าในสิ่งที่ถูกต๎อง 
(Focus on The “Right Things”) ๒) บูรณาการความต๎องการที่แตกตํางและอาจขัดแย๎งกันของกลุํม
ตํางๆ ในองค๑การ (Reconcile Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) ๓) มุํง
ความส าเร็จที่ยั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over The Long- Term) 
 ๒.๓.๕ ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรขีดสมรรถนะสูง
 ป๓จจัยที่น าไปสูํความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรขีดสมรรถนะสูง หรือองค๑การ
ที่เป็นเลิศ (Key Success Factors to HPO) นั้นมีผู๎กลําวไว๎ดังนี้ 
 ฮานนา (Hanna ) กลําวถึงป๓จจัยที่ท าให๎องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance  
Organization) ประสบความส าเร็จอยํางยั่งยืน มี ๓ ประการ คือ 
  ๑) ตัวผู๎น าระดับสูงขององค๑การต๎องเข๎าใจในตัวธุรกิจ เข๎าใจตลาด เข๎าใจลูกค๎า ซึ่งเมื่อ
เข๎าใจแล๎วจึงจะออกแบบวัฒนธรรม  ระบบโครงสร๎างพื้นฐานตําง ๆ ที่จ าเป็น 
  ๒) ต๎องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงสํวนตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน องค๑การแบบ 
High Performance Organization เปรียบเสมือนการถักทอพรมผืนใหญํ ที่ต๎องร๎อยเรียงสํวนตําง ๆ 
เข๎าหากันอยํางเหมาะสมกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน การบูรณาการจะเกิดขึ้นได๎ตํอเมื่อผู๎บริหารมีการ
มอบหมายงานและกระจายอ านาจไปถึงพนักงานระดับลําง 
  ๓) ต๎องมีระบบตํางๆขององค๑การคอยให๎การสนับสนุน เชํนระบบในวัดผล  ระบบข๎อมูล  
ระบบการติดตํอสื่อสาร๘๐ 

                                                           

 ๗๙Holbeche, L., The High Performance Organization: Creating DynamicStability  
and Sustainable Success, (Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, ๒๐๐๕), page ๑๔๗ 
 

๘๐อ๎างใน นิสดารก๑ เวชยานนท๑ (Hanna , ๑๙๘๘), ๒๕๕๔ หน๎า ๑๑๒. 
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 โอเวํน และคณะ (Owen & et al .) ได๎เสนอ ๕ ป๓จจัยที่น าไปสูํความส าเร็จขององค๑การ
แบบ High Performance  Organization ดังนี้ 
 ๑) การรับรู๎ของผู๎น าในด๎านธุรกิจและการตลาด (Senior Leaders’ Perception of  
the Marketplace) 
 ๒) การแบํงป๓นวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยม  และกลยุทธ๑ซึ่งสอดคล๎องกับตลาด (Shared 
Vision, Mission, Values, and Strategies which are Aligned With the Marketplace) 
 ๓) การปฏิบัติของผู๎น าที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑  พันธกิจ คํานิยม และกลยุทธ๑ 
(Leadership Practices that are Congruent with the Vision, Mission, Values, and  
Strategies) 
 ๔) การมีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มาสนับสนุนวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยม และกลยุทธ๑ 
(Enabling Infrastructure which Support and Reinforce the Vision, Mission, Values, and 
Strategies) 
 ๕) การที่บุคลากรมีพฤติกรรมที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า (Employee  
Behaviors that meet Customer Needs) จนน าไปสูํการมีขีดความสามารถ เน๎นที่ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การมีความผูกพัน การมีคํานิยมหลัก และการมีจิตใจที่ตอบสนองลูกค๎า๘๑ 
  มิลเลอร๑ (Miller) กลําววําการมุํงสูํทีมงานที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น จ าเป็นต๎องมีการ
เปลี่ยนกระบวนการท างานและวัฒนธรรมองค๑การซึ่งกุญแจที่ส าคัญของการมุํงสูํองค๑การขีดสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) ดังนี้ 
  ๑) การออกแบบองค๑การจากลําง-บนและกระบวนการท างาน 
  ๒) โครงสร๎างองค๑การที่ปรับตัวไดงํายและมีความยืดหยุํนสามารถตอบสนองตํอ  ความ
เปลี่ยนแปลงของลูกค๎าและสภาพแวดล๎อมไดเป็นอยํางดี 
  ๓) มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาน๎อย หรือให๎อ านาจการบริหารตนเองแกํ ทีมงานตําง ๆ 
ให๎มากที่สุด 
  ๔) มีระบบการเชื่อมตํอสํวนตําง ๆ ขององค๑การเข๎าด๎วยกันอยํางอิสระ 
  ๕) บุคลากรต๎องมีความรอบรูเกี่ยวกับการด าเนินงานและเปูาหมายในระดับสูง สร๎าง
ความพึงพอใจตํอลูกค๎า ทั้งด๎านการเงิน และคุณภาพ๘๒ 
  ฮอค (Mr. Tan Pheng Hock) ประธานบริษัทของ Singapore Technologies  
Engineering ได๎ระบุถึงป๓จจัยแหํงความส าเร็จห๎าประการในการบริหารองค๑การสูํความเป็นเลิศ คือ 
  ๑) ความมุํงม่ันของฝุายบริหาร (Senior Management’s  Commitment) 
  ๒) การมีสํวนรํวมของบุคลากร (Involvement of People) 

                                                           

 ๘๑Owen K. & et al., Creating and sustaining the high performance Organization. 
Managing Service Quality. ๑๑ (๑) : ๒๐๐๑. page ๑๐-๒๑. 
 ๘๒Miller, L. M., The High-Performance Organization An Assessment of 
Virtuesand Values. Retrieved from http://bahai-library.com/miller_high_performance. 
(๒๐๐๑) สืบค๎นเมื่อ ๒๒ ม.ค. ๕๗ 

http://bahai-library.com/miller_high_performance
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  ๓) การสร๎างธุรกิจให๎มีทิศทางที่ตอบสนองตํอความต๎องการของลูกค๎า (Alignment 
Business with Customization) 
  ๔) การมีกลไกประเมินองค๑กรเพ่ือการพัฒนา ( Internal Assessment for  
Improvement) 
  ๕) จิตส านึกของบุคลากร (Mindset)๘๓ 
  อนนต๑ แสงศิริทักษิณ รองกรรมการผู๎จัดการใหญํ กลยุทธ๑และพัฒนาองค๑กร บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กลําวถึง ๓ ป๓จจัยความส าเร็จ HPO วํา กลุํมธุรกิจปตท.กระจายตัวครอบคลุม
ในหลายอุตสาหกรรมหลัก และมีความเชื่อมโยงกับ value chain หรือหํวงโซํแหํงมูลคํากับพลังงาน
ของชาติอยํางแนบแนํน ดังนั้นการสร๎างให๎องค๑กรเติบโตแข็งแรงจึงถือเป็นความจ าเป็น และท าไมํได๎
งํายมากนักในสถานการณ๑โลกป๓จจุบัน วิสัยทัศน๑ปตท. ตั้งใจที่จะสร๎างองค๑กรให๎เข๎มแข็งสูํความเป็นเลิศ 
การใช๎โมเดลของ HPO จึงมีนัยส าคัญโดยมองผําน ๕ เสาหลัก HPO คือ  
   ๑. information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๒. innovation นวัตกรรม  
   ๓. knowledge management การบริหารจัดการองค๑ความรู๎  
   ๔. leadership ภาวะผู๎น า  
   ๕. operational agility and excellence ความเป็นเลิศและฉับไวในการ
ด าเนินการ 
   โดยป๓จจัยความส าเร็จของ HPO ประกอบไปด๎วย ๓ ป๓จจัย ดังนี้ 
   ๑) เป็นเรื่องของความได๎เปรียบในการแขํงขันที่ต๎องมีวิสัยทัศน๑ และเป็นบริษัทที่
เกํงกาจในเรื่องของตัดสินใจในการชํวงชิงโอกาสที่รวดเร็ว  มีการใช๎กระบวนการบริหารจัดการที่
ทันสมัย ทั้งหมดนี้เป็นป๓จจัยส าคัญท่ีบอกวําบริษัทมีความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
   ๒) ต๎องมีขีดความสามารถที่เหนือกวําผู๎อ่ืน เพราะองค๑กรที่มีขีดความสามารถเหนือ
ผู๎อ่ืน จะสามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎ดีกวํา เร็วกวํา และสามารถจะใช๎ประโยชน๑จากทรัพย๑สินที่มีอยูํให๎
ไดเ๎ปรียบเหนือคูํแขํง 
   ๓) High Performance Anatomy เป็นหัวใจซึ่งเกี่ยวข๎องกับคน รู๎จักใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นสินทรัพย๑ในเชิงกลยุทธ๑ (Strategic Asset) เป็นการมองโดยใช๎แนวคิดที่วํา เรา
สามารถใช๎ประโยชน๑ในเทคโนโลยีสารสนเทศและคนเหมือนกับทรัพย๑สินอ่ืนๆ ได๎หรือไมํ? หรือเรา
สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมในตัวคนได๎หรือไมํ? เราสามารถดึงความสามารถของคนออกมา เพ่ือสร๎างผล
การด าเนินงานของบริษัทให๎ทวีคูณขึ้นไปได๎หรือไมํ 
   ซึ่งองค๑กรที่มีความได๎เปรียบในการแขํงขันต๎องมีความเชื่อมโยงทั้ง ๓ ป๓จจัยนี้ควบคูํกัน 
แตํผลส ารวจระบุเพ่ิมเติมอีกวํา ยังมีองค๑ประกอบอ่ืนๆ อีก โดยสิ่งที่อยูํในใจของ CEO เกือบทุกคนคือ 
มองวําคนส าคัญที่สุด และบริษัทต๎องให๎ความส าคัญกับคนเป็นอันดับแรก  เหตุผลที่เป็นเรื่องของคน 
เพราะวําคนเป็นผู๎บันดาลให๎ทุกสิ่งทุกอยํางเกิดขึ้น จึงต๎องวางคนให๎ถูกกับงาน  นอกจากนั้นจะต๎องใช๎

                                                           

 ๘๓สิทธิชัย นันทนาวิจิตร (อ๎างใน Mr. Tan Pheng Hock, ๒๐๐๗), พฤษภาคม-มิถุนายน). 
การสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรสูํความเป็นเลิศ, Productivity World. ๒๕๕๐., หน๎า ๘-๒๔. 
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ความสามารถของคนที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด จะต๎องถนอมรักษาคนเอาไว๎ สร๎างบรรยากาศ
แรงจูงใจให๎คนอยากท างานด๎วย๘๔ 
  ผู๎วิจัยได๎สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวกับป๓จจัยที่น าไปสูํความส าเร็จขององค๑การขีดสมรรถนะสูงได๎
ดังตํอไปนี้  
   ๑) การบริหารจัดการเชิงรุก  
   ๒) การสร๎างความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
   ๓) การบริหารคนเกํงในองค๑การ  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้        
  ๑) การบริหารจัดการเชิงรุกนั้นมีผู๎ให๎ความหมายดังนี้     
   ชาร๑เลส (Charles) และ โคเซล (Kocel) ได๎กลําววํา การบริหารจัดการเชิงรุกจะ
อยูํบนพ้ืนฐานของการปูองกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น แนวคิดเชิงรุกหมายความวํา การด าเนินการ
กํอนที่จะเกิดเหตุการณ๑ใดๆ การบริหารจัดการเชิงรุกจะเป็นวิธีการด าเนินการออกแบบอนาคตที่
ต๎องการและสภาพแวดล๎อมในอนาคตด๎วย๘๕  
     วิชัย ปีติเจริญธรรม ได๎กลําววํา การท างานในเชิงรุกคือการใช๎ความมุํงมั่นอยําง
ที่สุดในงานไมํเพียงแตํคิดเทํานั้น แตํมีการผลักดันงานแม๎มีอุปสรรคมากมายก็ตาม มีการคาดการณ๑
ลํวงหน๎า และมีการกระท าเพ่ือสร๎างโอกาสนั้นขึ้นมา ไมํนั่งรอคอยให๎โอกาสมาหา๘๖   
 ดังนั้น การบริหารจัดการเชิงรุกจึงหมายถึง การท างานที่มีการวางแผนงานเพ่ือปูองกัน
ป๓ญหา สามารถคาดการณ๑สิ่งที่จะเกิดขึ้นและพร๎อมตอบสนองความต๎องการที่เปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว ด๎วยการใช๎กลยุทธ๑ตํางๆ อยํางเหมาะสม  หากในองค๑กรธุรกิจจัดการเชิงรุกยํอมหมายถึง 
ผู๎บริหารมีการวางแผนงานตําง ๆ เพ่ือปูองกันป๓ญหา สามารถคาดการณ๑สิ่งที่จะเกิดขึ้นและพร๎อม
ตอบสนองความต๎องการที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ด๎วยการใช๎กลยุทธ๑ตําง ๆ อยํางเหมาะสม  
  สรุปได๎วํา การบริหารจัดการเชิงรุกขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย ตัวผู๎น า
ระดับสูงขององค๑การต๎องเข๎าใจในตัวธุรกิจ เข๎าใจตลาด เข๎าใจลูกค๎า ความมุํงมั่นของฝุายบริหาร การ
ปฏิบัติของผู๎น าที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยม และกลยุทธ๑ ภาวะผู๎น าการเชื่อมโยง
เครื่องมือบริหารคุณภาพสูํองค๑กรที่เป็นเลิศ สร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน มีขีดความสามารถที่
เหนือกวําผู๎อ่ืน สามารถจะใช๎ประโยชน๑จากทรัพย๑สินที่มีอยูํให๎ได๎เปรียบเหนือคูํแขํง ต๎องมีการบูรณา
การ (Alignment) เชื่อมโยงสํวนตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน การแบํงป๓นวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยม และกล
ยุทธ๑ซึ่งสอดคล๎องกับตลาด การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน เรื่องของตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงานไป
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๑๑๓ 

ถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ การออกแบบองค๑การจากลําง-บนและกระบวนการท างานโครงสร๎างองค๑
การที่ปรับตัวไดงํายและมีความยืดหยุํนสามารถตอบสนองตํอ  ความเปลี่ยนแปลงของลูกค๎าและ
สภาพแวดล๎อมได๎เป็นอยํางดี  มีล าดับขั้นการบังคับบัญชาน๎อยหรือให๎อ านาจการบริหารตนเองแกํ  
ทีมงานตําง ๆ ให๎มากที่สุด ต๎องมีระบบตําง ๆ ขององค๑การคอยให๎การสนับสนุน โครงสร๎างและ
กระบวนการท างานที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร๑  กระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย การมีกลไก
ประเมินองค๑กรเพ่ือการพัฒนา มีข๎อมูลความรู๎ตํางๆที่ใช๎ในการตัดสินใจ หรือกลําวได๎วํา รู๎เหตุ รู๎ผล รู๎
ตน รู๎ประมาณ รู๎กาล รู๎ชุมชน และรู๎บุคคลที่เก่ียวข๎อง 
   ๒) ความเป็นเจ๎าของ (Ownership) มีผู๎ให๎ความหมายดังนี้ 
   เฮสเคตต๑ และ คณะ (Heskett  & et al, ณัฐยา สินตระการผล และกานต๑สุดา  
มาฆะศิรานนท๑ ผู๎แปล) ได๎กลําววํา ความเป็นเจ๎าของ (Ownership) เป็นเรื่องของความมุํงมั่นที่จะ
ปฏิบัติตาม คํานิยมที่ยึดถือรํวมกันในการมุํงสร๎างองค๑กรสูํความเป็นเลิศ เมื่อองค๑กรปลูกฝ๓งความเป็น
เจ๎าขององค๑การได๎ส าเร็จแล๎ว  ทุกฝุายก็จะได๎รับผลประโยชน๑รํวมกัน ดังนั้นเมื่อทุกคนตํางรู๎สึกวํา
ตนเองเป็นเจ๎าขององค๑การคนหนึ่งเหมือนกัน ตํางก็จะท าให๎องค๑การมีความเจริญก๎าวหน๎า นอกจากนี้
องค๑การอาจท าให๎ลูกค๎ามีความรู๎สึกเป็นเจ๎าขององค๑การด๎วยโดยการเชิญชวนให๎ลูกค๎าเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการสร๎างสินค๎าและบริการในแบบที่ลูกค๎าต๎องการ ถือได๎วําองค๑การได๎เปิดโอกาสให๎ลูกค๎าเข๎ามามี
อ านาจควบคุมบางสํวนของสิ่งที่พวกเขาซื้อได๎ และอ านาจควบคุมนี้จะท าให๎ ลูกค๎ารู๎สึกได๎วําสินค๎าและ
บริการนี้มีคุณคํากับพวกเขามากที่สุด และสิ่งนี้เองที่จะท าให๎ลูกค๎ารู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าขององค๑การ
มากขึ้น๘๗ 
   นายคุณภาพ (๒๐๑๒) ได๎กลําวถึงความเป็นเจ๎าของวํา เป็นการสร๎างความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของของบุคลากรหรือพนักงานนั้นเป็นความรํวมมือของบุคลากรหรือพนักงานในองค๑การ  
ความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของนั้น  จะท าให๎บุคลากรหรือพนักงานมีความรู๎สึกยอมรับ ความภาคภูมิใจใน
องค๑การ  มีความรู๎สึกรํวมกับผู๎บริหารในการสร๎างความหวงแหนและจงรักภักดีตํอองค๑การ โดยการ
เสริมสร๎างจิตส านึกความรู๎สึกเป็นเจ๎าของนั้น สามารถด าเนินการได๎โดย การปฏิบัติตํอบุคลากรหรือ
พนักงานเหมือนบุคคลในครอบครัว การสํงเสริมให๎บุคลากรหรือพนักงานได๎น าเสนอแนวคิดการ
บริหาร และข๎อเสนอแนะ การสํงเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมการท างานที่ดีและการปูองกันการ
คอร๑รัปชั่น การสร๎างจิตส านึกในการท างานรํวมกัน และความซื่อสัตย๑และยุติธรรมในการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ท าให๎บุคลากรหรือพนักงานเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าของในการที่รับผิดชอบ 
มีความรักในองค๑การที่ท างาน มีทัศนคติที่เป็นบวกตํอองค๑การ และในภาวะปกติบุคลากรหรือพนักงาน
จะพร๎อมรํวมใจในการแก๎ป๓ญหา และฝุาฟ๓นป๓ญหาอุปสรรคเพ่ือให๎องค๑การเติบโตอยํางยั่งยืน๘๘  
   สรุปได๎วํา การสร๎างความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน หมายถึงการที่องค๑การเห็น
คุณคําของบุคลากรหรือพนักงาน ให๎ความเทําเทียมในผลประโยชน๑รํวมกัน และปลูกฝ๓งให๎บุคลากร
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๑๑๔ 

หรือพนักงานรํวมมือท างานเพ่ือองค๑การ ให๎บุคลากรหรือพนักงานมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็น
ตํอการบริหารจัดการ จะท าให๎บุคลากรหรือพนักงานเกิดความรู๎สึกภักดีที่จะท าทุกอยํางเพ่ือองค๑การ 
และรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนที่ท าให๎องค๑การประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ควรมีการให๎ลูกค๎าเข๎ามาสํวน
รํวมในกระบวนการท างานเพ่ือให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าขององค๑การด๎วย ซึ่งในสถานศึกษานั้น 
การสร๎างความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน หมายถึง การที่ผู๎บริหารเห็นคุณคําของครูบุค ลากร 
นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง ให๎ความเทําเทียมในผลประโยชน๑
รํวมกัน และปลูกฝ๓งให๎ครูบุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง 
รํวมมือท างานเพ่ือสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการ จะท าให๎ครู
บุคลากร นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎อง เกิดความรู๎สึกภักดีที่จะท าทุก
อยํางเพ่ือสถานศึกษา และรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนที่ท าให๎สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
   ดังนั้นการสร๎างความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน ในองค๑การขีดสมรรถนะสูง 
ประกอบด๎วยคํานิยม วัฒนธรรมองค๑การที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑  สร๎างจิตส านึกของ
บุคลากร การมีสํวนรํวมของบุคลากร สร๎างบรรยากาศแรงจูงใจให๎คนอยากท างาน การที่บุคลากรมี
พฤติกรรมที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า  สร๎างความพึงพอใจตํอลูกค๎า ทั้งด๎านการเงิน และ
คุณภาพ    
   ๓) การบริหารคนเกํงในองค๑การมีผู๎ให๎ความหมายดังนี้ 
   โทรน (Thorne, ประภัสสร วรรณสถิต (ผู๎แปล)) ได๎กลําววํา คนเกํงในองค๑การคือบุ
คลที่มีความสามารถพิเศษ  มีความคิดสร๎างสรรค๑ ความมั่นใจ ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการ
ปรับตัว ความสามารถทางด๎านการจัดการ ความสามารถด๎านสติป๓ญญา การมองโลกในแงํดี  ความ
โดดเดํน ความสามารถที่แตกตํางจากผู๎อ่ืน การบริหารคนเกํงในองค๑การ อาจเรียกวํา การบริหาร
ความสามารถพิเศษของคนเกํง (Talent Development) ซึ่งการบริหารคนเกํงในองค๑การ หรือ การ
บริหารความสามารถพิเศษของคนเกํง ต๎องได๎รับความสนใจจากผู๎บริหารและเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหาร
ทุกระดับ โดยการเปิดโอกาสให๎มีการปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืน  เป็นการเปิดโอกาสให๎บุคคลสามารถน า
ความแตกตํางที่ตนเองมีอยูํนั้นมาสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํให๎เกิดขึ้น  ซึ่งองค๑การต๎องชํวยเหลือให๎พวกเขาได๎
ใช๎ความสามารถที่มีอยูํปฏิบัติงานอยํางเต็มที่ โดยองค๑การต๎องให๎ความส าคัญกับผลปฏิบัติงานของ
พนักงานอยํางเทําเทียม และมองหากระบวนการเรียนรู๎รูปแบบใหมํๆเพ่ือน ามาพัฒนาคนเกํง  โดยอาจ
เป็นการฝึกอบรมในลักษณะที่เน๎นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในแตํละด๎านที่มีความ
จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน๘๙ 
   อีริคสัน (Erickson, ณัฐยา สินตระการผล (ผู๎แปล), ๒๕๕๔) ได๎กลําววํา การบริหาร
คนเกํงในองค๑การนั้น อาจมอบหมายให๎พนักงานที่มีความเกํงได๎มีโอกาสหมุนเวียนไปท างานในทุกสํวน
ขององค๑การ ซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือหมุนเวียนนั้นต๎องเป็นพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
เหมือนกัน๙๐  

                                                           

 ๘๙ประภัสสร วรรณสถิต, (ผู๎แปล), การบริหารจัดการคนเก่ง, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร๑
เน็ท, ๒๕๕๐), หน๎า ๔๕. 
 ๙๐อ๎างใน ณัชยา สินตระการผล, (ผู๎แปล), การบริหารจัดการคนเก่ง, ๒๕๕๔, หน๎า ๘๗. 



 
๑๑๕ 

   สรุปได๎วํา การบริหารคนเกํงในองค๑การ หมายถึงการสํงเสริมจากผู๎บริหารทุกระดับ 
ให๎บุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ สามารถน าความแตกตํางที่ตนเองมีอยูํนั้นมาสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํให๎
เกิดขึ้น องค๑การสามารถน ากระบวนการเรียนรู๎รูปแบบใหมํๆเพ่ือน ามาพัฒนาคนเกํง และมีโอกาส
หมุนเวียนไปท างานในทุกสํวนขององค๑การ หากในองค๑กรธุรกิจ การบริหารคนเกํงในองค๑การ หมายถึง 
การสํงเสริมจากผู๎บริหารทุกระดับให๎บุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ มีความสามารถที่โดดเดํน
สามารถน าความแตกตํางที่ตนเองมีอยูํนั้นมาสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํให๎เกิดขึ้น ผู๎บริหารสามารถน า
กระบวนการพัฒนารูปแบบใหมํ ๆ มาพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษนี้ และให๎มีโอกาส
หมุนเวียนไปท างานในทุกฝุายขององค๑กรธุรกิจ 
   ดังนั้นการบริหารคนเกํงในองค๑การขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย 
ความสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมในตัวคนสามารถดึงความสามารถของคนออกมา  เพ่ือสร๎างผลการ
ด าเนินงานขององค๑กรให๎ทวีคูณขึ้นไป บุคลากรต๎องมีความรอบรูเกี่ยวกับการด าเนินงานและเปูาหมาย
ในระดับสูง  ก าหนดขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) ในองค๑กรให๎เหมาะสมและ
สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ โดยป๓จจัยที่น าไปสูํความส าเร็จหรือเงื่อนไขความส าเร็จของ
การเป็นองค๑การขีดสมรรถนะสูงหรือประกอบด๎วย ๑) การบริหารจัดการเชิงรุก ๒) การสร๎าง
ความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของรํวมกัน และ ๓) การบริหารคนเกํงในองค๑การ ซึ่งป๓จจัยดังกลําวทั้งหมดนี้จะ
น าไปสูํรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
  ผู๎วิจัยจึงขอสรุปถึงป๓จจัยที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ๑พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได๎
ดังนี้ 
  ๑. Systems thinking ระบบการจัดวางแนวคิดโปรแกรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
บุคลากรขององค๑กรธุรกิจ เชํน การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม อัตราคําจ๎าง สวัสดิการ ความเข๎าใจใน
โครงสร๎างและวิสัยทัศน๑ขององค๑กร การด าเนินการเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค๑กร เป็นต๎น เพ่ือให๎
บุคลากรขององค๑กรธุรกิจทั้งองค๑กรสามารถท่ีจะมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและการปฏิบัติรํวมกันได๎ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับการปฏิบัติทางกายในพระพุทธศาสนา 
  ๒.  The right facts การปฏิบัติภายใต๎สถานการณ๑ความเป็นจริง เพ่ือให๎บุคลากร
ขององค๑กรธุรกิจรับทราบข๎อมูลทั้งจากภายในและภายนอกที่สามารถสํงผลกระทบทั้งในด๎านดีและ
ด๎านลบตํอองค๑กร เมื่อบุคลากรเข๎าใจในสถานการณ๑ตํางๆ แล๎ว ยํอมต๎องสื่อสารพูดจากันทั้งทางตรง
และทางอ๎อม และสํงผลลัพธ๑ในการปฏิบัติงานให๎ได๎สิ่งที่ดีที่สุดภายใต๎สิ่งแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับการปฏิบัติทางวาจาในพระพุทธศาสนา 
  ๓. A focus on value การให๎ความส าคัญในบุคลากรขององค๑กร เพราะบุคลากร
ขององค๑กรธุรกิจจะเป็นผู๎ขับเคลื่อนองค๑กรให๎บรรลุเปูาหมาย เชํน ความซื่อสัตย๑ในการให๎บริการ 
รายได๎และผลก าไร การดูแลรักษาลูกค๎า ผลิตผลและคุณภาพของสินค๎า เป็นต๎น  เพราะสิ่งเหลํานี้เป็น
การแสดงออกด๎วยความรู๎สึกทางจิตใจ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการปฏิบัติทางใจในพระพุทธศาสนา 
  ทั้ง ๓ ป๓จจัยที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ เป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญในการจัดวางแผนกลยุทธ๑
ในด๎านทรัพยากรบุคคล แตํอยํางไรก็ตาม ฝุายทรัพยากรบุคคล นับเป็นฝุายงานที่จะเป็นผู๎ผลักดันและ
ประสานแนวคิดด๎านทรัพยากรบุคคลให๎เป็นสํวนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ๑ขององค๑ กร โดย
คุณลักษณะที่ดีของฝุายทรัพยากรบุคคล หลักๆ จะต๎องประกอบด๎วย การเห็นความส าคัญขององค๑กร 



 
๑๑๖ 

มีทักษะการสื่อสารที่ดี รู๎จักธุรกิจ การวิเคราะห๑ความต๎องการฝึกอบรมได๎ มีความคิดเชิงระบบ มี
ความสามารถในการปรับตัว เป็นต๎น แบบในการพัฒนาคนให๎ความส าคัญกับการวางแผน สร๎า ง
บทบาทในการเป็นผู๎ดูแลแนะน าที่จะท าให๎ประสบความส าเร็จ ฝุายทรัพยากรบุคคลจะต๎องเป็นนักกล
ยุทธ๑ในการเรียนรู๎ เป็นผู๎รํวมคิดกับผู๎บริหารระดับสูง มีความเป็นมืออาชีพในงานที่ท าและต๎องมี
ความรู๎สึกรู๎จริงในเนื้องานของฝุายงานตํางๆ เพ่ือการจัดวางบุคลากรได๎เหมาะสมกับต าแหนํงงานนั้นๆ 
ด๎วยการพัฒนาบุคลากรขององค๑กรธุรกิจทั้งด๎านกาย วาจา และจิตใจ  

 ๒.๓.๖ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 ผู๎วิจัยขอเสนอแนวคิดในจัดท ารูปแบบของการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วย

กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ไว๎เป็นแนวทางดังตํอไปนี้ 
 ๑) รูปแบบของ Schermerhorn , Hunt  and  Osbor  
 เชอร๑มาฮอร๑น  และ คณะ (Schermerhorn  & et al.) ได๎กลําวถึงวํา  เราอยูํในยุคของ

โลกที่มีการแขํงขันมี เทคโนโลยีใหมํ ๆ เพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีการเผชิญกับแรงกดดัน จึงมีความจ าเป็นเรํง
สร๎างความอยูํรอดขององค๑การ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) เป็น
องค๑การที่ถูกออกแบบ เพ่ือให๎พนักงานปฏิบัติงานได๎ดีที่สุด  น าไปสูํการสร๎างความสามารถและ
ศักยภาพขององค๑การซึ่งกํอให๎เกิดผลลัพธ๑ที่ดีแกํองค๑การอยํางยั่งยืน  องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High 
performance organization) ให๎ความส าคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยถือวําบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณคํา ที่กํอให๎เกิดความสามารถน าไปสูํการสร๎างผลลัพธ๑การด าเนินงานในระดับสูงอยําง
ยั่งยืน รากฐานความส าคัญขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) คือ ทุน
ทางป๓ญญา (intellectual capital) คือสิ่งที่เป็นความรู๎ ความช านาญ และพลังความสามารถของ
สมาชิกในองค๑การ เทคโนโลยีขั้นสูงในวันนี้บุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย๑มีการใช๎ทุนทาง
ป๓ญญา สร๎างกลยุทธ๑ พันธกิจและวัตถุประสงค๑ที่ท าให๎องค๑การมีความก๎าวหน๎าสูงขึ้น การให๎
ความส าคัญกับทรัพย๑สินทางป๓ญญา (emphasis on intellectual capital) ซึ่งเกิดจากการรวบรวม
องค๑ความรู๎ของบุคลากร แม๎วําในป๓จจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตํบุคลากรยังคงเป็นทรัพยากรที่
ถํายทอดความก๎าวหน๎า เปูาหมายขององค๑การ พันธกิจและกลยุทธ๑  การให๎ความส าคัญกับทุนทาง
ป๓ญญา องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) มักจัดองค๑การให๎มีการ
ไหลเวียนของงานตามกระบวนการทางธุรกิจ และมีการสร๎างสรรค๑ทีมงานในกระบวนการเหลํานี้ ใน
ขณะเดียวกันองค๑การขีดสมรรถนะสูงให๎ความส าคัญกับสายบริหาร และการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติ
ของผู๎บริหารที่มุํงความส าคัญที่การสอนงาน การประสมประสานของงาน เชอร๑มาฮอร๑น  และคณะ 
(Schermerhorn  & et al.) ได๎เสนอองค๑ประกอบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ๕ ประการ ได๎แกํ  ๑) 
การมีสํวนรํวมของบุคลากร (Employee  involvement) ๒) ทีมงานบริหารตนเอง (Self  directing 
work teams)  ๓) เทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสาน ( Integrated production  
technology) ๔) การเรียนรู๎ขององค๑การ (Learning Organization) และ ๕) การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค๑การ (Total Quality Management)  ดังภาพ 
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แผนภูมิ ๒.๑๔ รูปแบบองค์การขีดสมรรถนะสูงของ Schermerhorn , Hunt & Osborn 
ที่มา : Schemerhorn, Hunt & Osborn (๒๐๐๐)๙๑ 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ๑. การมีสํวนรํวมของบุคลากร (Employee  involvement) เป็นการมอบหมาย
การตัดสินใจให๎กับบุคลากรทุกระดับ  ท าให๎มีสํวนรํวมและเกิดความตํอเนื่อง ในกรณีที่ไมํมีสํวนรํวม
ของบุคลากรจะท างานเฉพาะงานของตนเทํานั้น  สํวนในกรณีที่มีสํวนรํวมนั้น  บุคลากรจะมีการ
พบปะกันเพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานให๎เกิดคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  เชํน  มีกลํองเสนอแนะ
ความคิดเห็น  โอกาสในการอภิปรายป๓ญหาในการท างาน วงจรคุณภาพ สมาชิกทีมคิวซี ในผู๎บริหาร
ระดับกลางมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมโดยมอบหมายความรับผิดชอบส าหรับการตัดสินใจใน
งานประจ าวัน ท าให๎เกิดความมีสํวนรํมประสานกันตั้งแตํระดับลํางถึงระดับบน ลักษณะการมอบ
อ านาจท าให๎เกิดความรับผิดชอบของบุคลากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตนเอง ท าให๎บุคลากร
เกิดความตระหนักถึงผลประโยชน๑ที่เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ยอมให๎บุคลากรท าตามวิธีที่พวกเขาตัดสินใจ
ท างานที่ตนรับผิดชอบ             
   ๒. ทีมงานบริหารตนเอง (Self directing work teams) เป็นทีมงานที่ได๎รับการ
มอบอ านาจให๎ตัดสินใจในการวางแผน (planning) การท างาน (doing) และการประเมินผล 

                                                           

 ๙๑Schermerhorn, J.R. ; Hunt, J.G. & Osborn, R.N. (2000), Organizational 
behavior. 7th ed. Boston : McGraw-Hill. page 175. 
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๑๑๘ 

(evaluating) การท างานของตนเรียกวําทีมงานบริหารตนเอง (self – directing work teams) 
บางครั้งอาจเรียกวํา self – managing teams หรือ self – managing work teams หรือ 
autonomous workgroups เหตุผลที่ส าคัญ ๒ ประการในการมีทีมบริหารงานตนเองในองค๑การขีด
สมรรถนะสูง (High performance organization) คือประการแรก บุคลากรมีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญความช านาญสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับ และประการที่สอง มีการเพ่ิมความต๎องการในการบริหาร
ตนเองในองค๑การ ต๎องมีการลดขนาดองค๑การและปรับโครงสร๎างองค๑การ เนื่องจากการแขํงขันที่
รุนแรงขึ้น ทีมงานบริหารตนเองจะสํงผลกระทบตํอความพึงพอใจของบุคลากร ความมุํงมั่นและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด๎วย 
  ๓. เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ(Integrated production technology) องค๑กร
ทุกแหํงจะน าเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือในการบูรณาการการใช๎ทรัพยากร ความรู๎ วิธีการและการสร๎างสรรค๑
สินค๎าหรือบริการจากการด าเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ จะมุํงเน๎นที่ความ
ยืดหยุํนในการผลิต การให๎บริการ การออกแบบงาน และระบบข๎อมูลสารสนเทศ โดยมุํงที่การใช๎
คอมพิวเตอร๑เพ่ือชํวยในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ หรือบริหารการผลิต การควบคุมอุปกรณ๑ในการผลิต 
การเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑หรือบริการ และการบูรณาการกับหน๎าที่ธุรกิจอ่ืน ๆ เชํน การรับค าสั่งซื้อ
และระบบบัญชี ซึ่งลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการจะเกี่ยวข๎องกับระบบการผลิต และ
การให๎บริการแบบทันเวลาพอดี (just – in – time : JIT) 
  ๔. การเรียนรู๎ขององค๑การ (Learning Organization) เป็นการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือให๎
สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางประสบความส าเร็จ องค๑การขีดสมรรถนะสูง 
(High performance organization) จะมีลักษณะในการออกแบบเพื่อการเรียนรู๎ขององค๑การ โดยจะ
มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลสารสนเทศระหวํางหน๎าที่ตําง ๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถและความต๎องการ
ในการน าไปใช๎ในสถานการณ๑ใหมํ ๆ ความต๎องการส าหรับการเรียนรู๎เชํนนี้ เกิดจากความตระหนักวํา 
โครงสร๎างสายบังคับบัญชาขององค๑การแบบดั้งเดิมยังไมํเหมาะสมตํอการเผชิญกับสิ่งแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือในการแบํงป๓นข๎อมูลข๎ามสายงาน ไมํวําจะเป็นฝุายการผลิต ฝุายการตลาดและ
ฝุายวิศวกรรม เพ่ือน าไปใช๎ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให๎เหมาะส มกับ
สถานการณ๑ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ๕. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management) จะเกี่ยวข๎องกับ
การมุํงตํอผลลัพธ๑ที่มีคุณภาพสูง การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง และตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 
ป๓จจุบันการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management) เป็นสํวนหนึ่งและเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นมากของ องค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) ที่มุํงเน๎นการมีสํวน
รํวมของบุคลากร และกระตุ๎นให๎มีทีมงานบริหารตนเอง โดยบุคลากรทุกคนจะต๎องมีการวางแผน
คุณภาพและการตรวจสอบตนเองด๎วย  
  สรุปวํารูปแบบของ เชอร๑มาฮอร๑น และคณะ (Schermerhorn & Other, ๒๐๐๐) มอง
วําองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High performance organization) มีองค๑ประกอบ ๕ ประการ คือ ๑) 
การมีสํวนรํวมของบุคลากร(Employee involvement) ๒) ทีมงานบริหารตนเอง(Self directing 
work teams) ๓) เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ (Integrated production technology) ๔) 



 
๑๑๙ 

การเรียนรู๎ขององค๑การ (Learning Organization) และ ๕) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total 
Quality Management) 

 ๒) รูปแบบ PMQA ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การบริหารราชการแผํนดินในป๓จจุบัน เป็นการบริหารราชการแนวใหมํ ที่มุํงเน๎น

ความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร๑ โดยที่แนวนโยบายด๎านการบริหารราชการแผํนดิน ตามรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได๎ก าหนดให๎การบริหารราชการแผํนดินมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพ 
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ ต๎องการยกระดับขีดความสามารถของ กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นให๎มีสมรรถนะสูง  โดยน าหลักเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นทั่วทั้ง
องค๑กร๙๒ กรอบการด าเนินงานด๎านคุณภาพ (quality framework) ในภาคราชการ (publicsector) 
ของประเทศไทยนั้น ป๓จจุบันมีการใช๎ PMQA (Public Sector Management-Quality Award: 
PMQA) ซึ่งพัฒนามาจาก MBNQA ของสหรัฐอเมริกา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยได๎ก าหนดเป็นตัวชี้วัด ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของสํวนราชการมาตั้งแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต๎นมา ส าหรับภาครัฐได๎มีการพัฒนาเกณฑ๑ PMQA เพ่ือให๎เหมาะกับ
บริบทของสํวนราชการโดยเกณฑ๑รางวัลดังกลําว ใช๎เป็นกรอบการประเมินตนเองด๎านคุณภาพการ
บริหารจัดการ (Self  Assessment -Framework of-Quality Assessment) และเป็นองค๑ประกอบ
ขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ประกอบด๎วย ๗ ป๓จจัย โดยเกณฑ๑
เหลํานี้จะเหมือนกับ เกณฑ๑คุณภาพของรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award ของ
ประเทศ สหรัฐอเมริกาทั้ง ๗ ขอ ที่เป็นป๓จจัยแหํงความส าเร็จของเกณฑ๑ซึ่งได๎แกํ หมวดทั้ง ๗ หมวด 
ประกอบด๎วย ๑.การน าองค๑การ ๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ๑ ๓. การให๎ความส าคัญกับผู๎รับบริการและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ๔. การวัด การวิเคราะห๑และการจัดการความรู ๕. การมุํงเน๎นทรัพยากรบุคคล ๖. 
การจัดการกระบวนการ ๗.ผลลัพธ๑การด าเนินการ ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                           

 
๙๒กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมสํงเสริม
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http://www. dla.go.th/work/abt/index.jsp. สืบค๎นเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๗   
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แผนภูมิ ๒.๑๕ รูปแบบองค๑การขีดสมรรถนะสูง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๓)๙๓ 
   โดยมีรายละเอียดดังนี้       
  ๑) หมวด ๑ การน าองค์กร        
 การน าองค๑การ ผู๎บริหารต๎องมีการก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน  ครอบคลุมในเรื่อง
วิสัยทัศน๑คํานิยมเปูาประสงค๑หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังขององค๑การ โดยมุํงเน๎นผู๎รับบริการและ 
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรวมทั้งมีการสื่อสารเพ่ือถํายทอดทิศทางดังกลําวสูํบุคลากร  เพ่ือให๎เกิดการรับรู๎ 
ความเข๎าใจ และการน าไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสํงผลให๎การด าเนินการบรรลุผลตามเปูาประสงค๑
ที่ตั้งไว๎  มีการเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment)  สํงเสริมให๎มีกระบวนการและกิจกรรม
การเรียนรู๎ เพ่ือให๎เกิดการบูรณาการและสร๎างความผูกพัน รํวมมือภายในองค๑การ รวมถึงการสร๎าง
แรงจูงใจเพ่ือให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎ตามเปูาหมาย  ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ และก าหนดให๎มี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับใช๎ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และ
น าผลการทบทวนดังกลําวมาจัดล าดับความส าคัญ 

                                                           

 ๙๓ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔.  (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๓), หน๎า ๓๑. 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.การวดั  การวิเคราะห๑                                    
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การ 
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กับผู๎รับบริการ 



 
๑๒๑ 

  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตํอสังคมผู๎บริหารต๎องมีการก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลองค๑การที่ดี (Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลให๎การ
ด าเนินงานจังหวัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  
  ๒) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
   การวางยุทธศาสตร๑  มีการก าหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม 
รวมถึง มีการระบุผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน ในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมุํงเน๎นที่จะผลักดันให๎บรรลุวิสัยทัศน๑และพันธกิจบรรลุเปูาหมาย ตามแผนการบริหารราชการ
แผํนดิน ในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ต๎องมีการน าป๓จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส าคัญ  และสอดคล๎องกับสภาพ แวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช๎ประกอบการวิเคราะห๑ 
อยํางน๎อยประกอบด๎วย วิสัยทัศน๑และพันธกิจของจังหวัด ความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย ผลการด าเนินงานที่ผํานมา ความเสี่ยงในด๎านตําง ๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ มีการวางแผน
กลยุทธ๑ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
   การสื่อสารและถํายทอดยุทธศาสตร๑เพื่อน าไปปฏิบัติมีการสื่อสารและท าความเข๎าใจ
ในเรื่องยุทธศาสตร๑และการน ายุทธศาสตร๑ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎บุคลากรได๎รับรู๎
เข๎าใจและน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพ่ือให๎การถํายทอดแผนไปสูํการปฏิบัติดังกลําวบรรลุผล  มีการ
ถํายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเปูาหมาย  จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือใช๎ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานให๎สามารถบรรลุเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการได๎ส าเร็จ ซึ่งประกอบด๎วย ระยะเวลา 
ผู๎รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให๎แกํแผนงานโครงการ/กิจกรรม  มีการวิเคราะห๑และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต๎องครอบคลุมความเสี่ยงด๎านธรรมาภิบาล   
   ๓) หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย    
   ความรู๎เกี่ยวกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีการก าหนดกลุํมผู๎รับบริการและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตามพันธกิจ เพ่ือให๎ตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ที่ครอบคลุมทุกกลุํม มีชํองทางการรับฟ๓งและเรียนรู๎ความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย เพ่ือน ามาใช๎ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตําง ๆ โดยแสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของชํองทางการสื่อสารการสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีระบบที่ชัดเจน
ในการรวบรวมและจัดการข๎อร๎องเรียน/ข๎อเสนอแนะ/ข๎อคิดเห็น/ค าชมเชย โดยมีการก าหนด
ผู๎รับผิดชอบ วิเคราะห๑เพ่ือก าหนดวิธีการ และปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการเพ่ือตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางเหมาะสม มีการสร๎างเครือขํายและจัดกิจกรรม
เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เปิดโอกาสให๎เข๎ามามีสํวนรํวม มีการวัด
ความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเพ่ือน าไปปรับปรุงการให๎บริการ  
ก าหนดมาตรฐานการให๎บริการซึ่งต๎องมีระยะเวลาแล๎วเสร็จของงานโยท าแผนภูมิหรือคูํมือ และจัดท า
คูํมือของบุคลากร  
 
 



 
๑๒๒ 

   ๔) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
    การวัด การวิเคราะห๑ และการปรับปรุงผลการด าเนินการมีระบบฐานข๎อมูลผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต๎อง และทันสมัย 
    การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู๎มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎อยํางเหมาะสม  มีระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศ  จัดท าแผนการจัดการความรู๎ และน าแผนไปปฏิบัติ   
   ๕) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล     
   การสร๎างบรรยากาศการท างาน ความผาสุกและความพึงพอใจแกํบุคลากร เพ่ือ
กํอให๎เกิดความผูกพันตํอองค๑การก าหนดป๓จจัยทีมีผลตํอความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร 
รวมทั้งต๎องมีการวิเคราะห๑และปรับปรุงป๓จจัยดังกลําวให๎มีความเหมาะสม เพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให๎เกิดความผูกพันตํอองค๑การ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ๎งผลการประเมินให๎บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู๎น าด าเนินการตามแผนกลยุทธ๑การบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดไว๎ใน SP๓ ไปปฏิบัติเพ่ือให๎มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุผล
ตามเปูาประสงค๑ เชิงยุทธศาสตร๑  มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิผลและความคุ๎มคําของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร  มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู๎หรือ
ทักษะระหวํางบุคลากรที่มีประสิทธิผล        
   ๖) หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ      
   การออกแบบกระบวนการก าหนดกระบวนการที่สร๎างคุณคําจากยุทธศาสตร๑  พันธ
กิจ และความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน๑  จัดท าข๎อก าหนด
ทีส่ าคัญของกระบวนการที่สร๎างคุณคําจากความต๎องการของผู๎รับบริการผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ข๎อก าหนด
ด๎านกฎหมาย และข๎อก าหนดที่ส าคัญที่ชํวยวัดผลการด าเนินงานและ/หรือปรับปรุงการด าเนินงานให๎
มีประสิทธิภาพและความคุ๎มคํา ออกแบบกระบวนการจากข๎อก าหนดที่ส าคัญใน PM ๒ และน าป๓จจัย
ที่เกี่ยวข๎อง ที่ส าคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการ อยํางตํอเนื่อง  มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตําง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบตํอการจัดการกระบวนการ เพ่ือให๎จังหวัดจะสามารถด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องการจัดการ
และการปรับปรุงกระบวนการ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร๎างคุณคํา และ
กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลําวให๎บุคลากรน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือให๎บรรลุผลตามข๎อก าหนดที่ส าคัญ  มีการปรับปรุงกระบวนการที่สร๎างคุณคําและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือให๎ผลการด าเนินการดีขึ้นและปูองกันไมํให๎เกิดข๎อผิดพลาด การท างานซ้ า และความ
สูญเสียจากผลการด าเนินการ        
   ๗) หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ     
   เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน๎มของสํวนราชการในมิติตํางๆ 
ได๎แกํมิติประสิทธิผล มิติด๎านคุณภาพการให๎บริการ มิติด๎านประสิทธิภาพ และมิติด๎านการเรียนรู๎และ



 
๑๒๓ 

การพัฒนาองค๑การ นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการด าเนินการของสํวนราชการโดยเปรียบเทียบกับ
สํวนราชการ หรือองค๑กรอื่นที่มีภารกิจคล๎ายคลึงกัน      
 สรุปวําแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ น า
หลักเกณฑ๑คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช๎ เป็นรูปแบบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance  Organization)  มีเกณฑ๑ที่ส าคัญ ๗ มิติดังนี้คือ ๑) การน าองค๑การ ๒) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ๑ ๓) การให๎ความส าคัญกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ๔) การวัด การ
วิเคราะห๑และการจัดการความรู ๕) การมุํงเน๎นทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ และ ๗)
ผลลัพธ๑การด าเนินการ 
   ๓) รูปแบบของนิสดารก๑ เวชยานนท๑ (๒๕๕๔)นิสดารก๑ เวชยานนท๑ (๒๕๕๔) ได๎
กลําวถึงรูปแบบการบริหารงานแบบองค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ที่
น าไปสูํความยั่งยืนนั้นควรมีองค๑ประกอบดังนี้ 
 
     
 
 
                                                                    Focus &  
                                                                   Alignment 
 
 
 
 
 
                Potential            Execution                   Results           
 

แผนภูมิ ๒.๑๖ รูปแบบองค์การขีดสมรรถนะสูงของ นิสดารก์ เวชยานนท์ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก นิสดารก๑  เวชยานนท๑ (๒๕๕๔)๙๔ 

 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) ต๎องมีฐานรากที่มั่นคง คือ มีทุนมนุษย๑และการบริหารทุนมนุษย๑ (Human  

Capital  Management) ที่เข๎มแข็ง    
  ๒) ต๎องมีวัฒนธรรมรํวมกันโดยเป็นวัฒนธรรมที่เน๎นด๎านการเรียนรู๎ การปรับปรุง

ตํอเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุํงผลงานสูง วัฒนธรรมความไว๎วางใจ  วัฒนธรรมการกระจาย
อ านาจ เป็นต๎น           

                                                           

 
๙๔

 นิสดารก๑  เวชยานนท๑, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, พิมพ๑ครั้งที ่๓, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๕๖ 
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  ๓) ต๎องมีระบบการสร๎างและสะสมความรู๎ โดยระบบเหลํานี้ต๎องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ตํางๆ และสะท๎อนถึงการให๎รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด๎วย     

  ๔) ต๎องมีโครงสร๎างที่ยืดหยุํน มีการก าหนดกลยุทธ๑ เปูาหมาย พันธกิจที่ท๎าทายและ
เป็นไปได๎โดยให๎คนได๎ใช๎ศักยภาพของตนเองมากท่ีสุด      

  ๕) มีการบูรณาการตั้งแตํวิสัยทัศน๑ กลยุทธ๑ และตัวบุคลากร เพ่ือตอบสนองทั้ง
เปูาหมายขององค๑การและเปูาหมายของบุคคล       

  ๖) ต๎องมีการบริหารงานที่เป็นการสร๎างคุณคําที่ดีให๎กับสังคม ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

  สรุปวํารูปแบบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ตามแนวคิดของ นิสดารก๑ เวชยานนท๑ มี ๖ องค๑ประกอบคือ ๑) ต๎องมีฐานรากที่มั่นคง คือ มีทุนมนุษย๑
และการบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) ที่เข๎มแข็ง ๒) ต๎องมีวัฒนธรรมรํวมกัน
โดยเป็นวัฒนธรรมที่เน๎นด๎านการเรียนรู๎ การปรับปรุงตํอเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุํงผลงาน
สูง วัฒนธรรมความไว๎วางใจ  วัฒนธรรมการกระจายอ านาจ ๓) ต๎องมีระบบการสร๎างและสะสม
ความรู๎ ๔) ต๎องมีโครงสร๎างที่ยืดหยุํน ๕) มีการบูรณาการตั้งแตํวิสัยทัศน๑ กลยุทธ๑ และตัวบุคลากร ๖) 
ต๎องมีการบริหารงานที่เป็นการสร๎างคุณคําที่ดีให๎กับสังคม 

  ผู๎วิจัยสรุปองค๑ประกอบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จากรูปแบบของ   

  ๑) แนวคิดของ เชอร๑มาฮอร๑น และ คณะ (Schermerhorn & et al., ๒๐๐๐)   
  ๒) แนวคิดของ ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน๑ (๒๕๕๑)   
  ๓) แนวคิด PMQA ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (๒๕๕๓)   
  ๔) แนวคิดของ นิสดารก๑ เวชยานนท๑  (๒๕๕๔)  
  ผู๎วิจัยน าผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบขององค๑การขีดสมรรถนะสูงของนักวิชาการ

มาสังเคราะห๑เป็นองค๑ประกอบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได๎
องค๑ประกอบขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ๘ องค๑ประกอบดังนี้  
   ๑) ภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ (Strategy Leadership)     
   ๒) การบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management)  
   ๓) โครงสร๎างองค๑การ (Organization Structure)     
   ๔) นวัตกรรม (Innovation)      
   ๕) ธรรมาภิบาล (Good Governance)      
   ๖) องค๑การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization)    
   ๗) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management) 
   ๘) วัฒนธรรมองค๑การ (Organization Culture)  
 โดยมีรายละเอียดของแตํละองค๑ประกอบดังนี้ 
   ๑) ภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ (Strategy Leadership) มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ ดังนี้ 
   เชวงศักดิ์  พฤกษเทเวศ ได๎ให๎ความหมายของภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑วํา  เป็น
กระบวนการของอิทธิพลที่ผู๎น ามีตํอบุคคลอื่นให๎มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต๎องการเพ่ือบรรลุและรักษา



 
๑๒๕ 

ไว๎ซึ่งวัตถุประสงค๑ขององค๑การ ให๎ครอบคลุมทั้งเปูาหมายและวิธีการ โดยการก าหนดทิศทางของ
องค๑การ  การน าไปสูํการปฏิบัติ และการควบคุมหรือประเมินกลยุทธ๑๙๕     
   ณัฐวุฒิ การพบ ได๎ให๎ความหมายของภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑วํา เป็นสภาวะที่ผู๎น าได๎
แสดงความสามารถให๎เห็นในการมองไปในอนาคตและก าหนดวิสัยทัศน๑ได๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล๎อมภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการก าหนดแผนกลยุทธ๑  เพ่ือสร๎าง
ความได๎เปรียบตํอผู๎แขํงขัน และเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารให๎ดีขึ้น๙๖   
   จึงสรุปได๎วําภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ หมายถึง สภาวะที่ผู๎น าสามารถคาดคะเนอนาคต
และก าหนดทิศทางขององค๑การได๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร๎างความ
ได๎เปรียบทางการบริหารและการแขํงขัน โดยมีกระบวนการใช๎อิทธิพลตํอผู๎รํวมงาน ให๎ตระหนักรู๎ถึง
วิสัยทัศน๑ พันธกิจและเปูาหมายทิศทางองค๑การ จนน าไปสูํความส าเร็จขององค๑การ หากในองค๑กร
ธุรกิจนั้น ภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ หมายถึง สภาวะที่ผู๎บริหารองค๑กรธุรกิจสามารถคาดคะเนอนาคตและ
ก าหนดทิศทางขององค๑กรธุรกิจได๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร๎างความ
ได๎เปรียบทางการบริหารและการแขํงขัน โดยมีกระบวนการใช๎อิทธิพลตํอบุคลากรให๎ตระหนักรู๎ถึง
วิสัยทัศน๑ พันธกิจและเปูาหมายทิศทางองค๑กรธุรกิจจนน าไปสูํความส าเร็จขององค๑กรธุรกิจ 
   ดังนั้นภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย มีการ
ตั้งเปูาหมายที่ยิ่งใหญํและท๎าทายและแสวงหาทางให๎บรรลุเปูาหมาย ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเพ่ือให๎
บุคลากรเข๎าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการมุํงเน๎นยุทธศาสตร๑และจัดแนวทางยุทธศาสตร๑ไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนยุทธศาสตร๑โดยก าหนดกรอบเวลาและมีผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน มีการ
น าป๓จจัยภายในและภานอกมาประประกอบการวิเคราะห๑ในการวางยุทธศาสตร๑  สามารถอธิบาย
ยุทธศาสตร๑ขององค๑การตํอบุคลากร มีการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน๑
และพันธกิจ จัดวางกลยุทธ๑ เปูาหมายและวัตถุประสงค๑ให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มี
ความเข๎มแข็งและยืดหยุํน มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทุกระดับที่กลยุทธ๑ถูกน าไปใช๎   มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน๑ที่มองเห็นภาพชัดเจน สามารถเชื่อมโยงอารมณ๑ความรู๎สึกระหวํางบุคลากรและ
วิสัยทัศน๑ที่สร๎างแรงบันดาลใจให๎องค๑การ สร๎างจุดแข็งขององค๑การและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของ
องค๑การ  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีความสร๎างสรรค๑
และสร๎างนวัตกรรมตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ สร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคลากรและ
ชํวยให๎บุคลากรท างานได๎ดีกับผู๎ อ่ืน คอยท าหน๎าที่ปรึกษาหารือ อ านวยความสะดวกและชํวยให๎
ค าตอบ มีการสื่อสารเพ่ือถํายทอกทิศทางเปูาหมายอยํางชัดเจน ผู๎บริหารมีความมุํงมั่นกับองค๑การใน
ระยะยาว และมีความเข๎มแข็งและพัฒนาตนองให๎มีประสิทธิภาพ 

                                                           

 ๙๕เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, การพัฒนาภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ของผู๎บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกํน), ๒๕๕๓. 
หน๎า ๒๗๘.  
 

๙๖ณัฐวุฒิ การพบ, การพัฒนาภาวะผู๎น าเชิงกลยุทธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ภาคใต๎, ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), ๒๕๕๔, หน๎า
๒๖๗. 



 
๑๒๖ 

  ๒) การบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้ 
   แชทสเกล (Chatzkel) ได๎ให๎ความหมายของการบริหารทุนมนุษย๑  (Human  
Capital  Management) วําเป็นความพยายามที่จะต๎องการพัฒนาความสามารถของมนุษย๑ที่มีอยูํ
เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด๙๗        
   นิสดารก๑ เวชยานนท๑ ได๎ให๎ความหมายของทุนมนุษย๑วําหมายถึง คุณลักษณะตําง ๆ
รวมถึงความสามารถที่มีอยูํในตัวมนุษย๑ สํวนการบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) 
เป็นการเชื่อมโยงระหวํางตัวพนักงานและองค๑การ  ความสัมพันธ๑ที่ยั่งยืนระหวํางพนักงานและองค๑การ
ไมํควรมีแคํการแลกเปลี่ยนระหวํางงานและคําตอบแทนเทํานั้น  แตํควรเป็นการผสานเปูาหมายและ
ความรับผิดชอบรํวมกันและไมํใชํแคํสัญญาตามกฎหมาย (Legal Contract) แตํควรเป็นเครือขํายทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงองค๑การและพนักงานเข๎าด๎วยกัน๙๘       
   เสนํห๑ จุ๎ยโต (๒๕๕๔)  ได๎ให๎ความหมายของการบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital 
Management) วําเป็นการท าหน๎าที่ภายในองค๑การที่ เกี่ยวกับการจัดการคนเข๎ามาท างาน การ
ฝึกอบรม การพัฒนา การจูงใจและการบ ารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให๎องค๑การมีก าลังคนพร๎อมที่จะใช๎
ประโยชน๑ทั้งในด๎านปริมาณ และคุณภาพซึ่งเป็นสมรรถนะของบุคคล (Competency) เพ่ือน าไปสูํ
การท างานมาตรฐานสูงอยํางมืออาชีพที่เรียกวํา High Performance๙๙ 
   สรุปวําการบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) หมายถึง ความ
ต๎องการพัฒนาความสามารถของมนุษย๑ เ พ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิท ธิภาพสูงสุดสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ยั่งยืนระหวํางบุคลากรและองค๑การ โดยการจัดการคนเข๎ามาท างาน การฝึกอบรม การ
พัฒนา การจูงใจและการบ ารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให๎องค๑การมีก าลังคนพร๎อมที่จะใช๎ประโยชน๑ทั้งใน
ด๎านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือน าไปสูํการท างานมาตรฐานสูงอยํางมืออาชีพ หากในองค๑กรธุรกิจนั้น 
การบริหารทุนมนุษย๑ (Human Capital Management) หมายถึง ความต๎องการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการสร๎างความสัมพันธ๑ที่
ยั่งยืนระหวํางบุคลากรกับองค๑กรธุรกิจ โดยการจัดบุคลากรเข๎ามาท างาน การฝึกอบรม การพัฒนา 
การจูงใจและการบ ารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให๎องค๑กรธุรกิจมีก าลังคนพร๎อมที่จะใช๎ประโยชน๑ทั้งในด๎าน
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน าไปสูํการท างานมาตรฐานสูงอยํางมืออาชีพ 
   ดังนั้นการบริหารทุนมนุษย๑ขององค๑การขีดสมรรถนะสูงประกอบด๎วย การมีสํวนรํวม
ของบุคลากรโดยมอบหมายการตัดสินใจให๎กับบุคลากรทุกระดับ มอบอ านาจการตัดสินใจท าให๎เกิด
ความรับผิดชอบของบุคลากร สํงเสริมการท างานเป็นทีม มีทีมงานบริหารตนเองโดยสามารถตัดสินใจ
ในการวางแผนการท างานและการประเมินผล สํงเสริมให๎บุคลากรมีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ความ
ช านาญสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ กระตุ๎นให๎บุคลากรบรรลุถึงผลงานที่สูงหรือตามเปูาประสงค๑   สร๎าง

                                                           

 ๙๗Chatzkel, J., Greater Phoenix as a knowledge capital,Journal of Knowledge  
Management, ๒๐๐๔, ๘(๕). page ๖๑-๗๒. 
 

๙๘อ๎างใน นิสดารก๑ เวชยานนท๑, มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์, หน๎า ๘๐. 

 ๙๙เสนํห๑ จุ๎ยโต, กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์ , (นนทบุรี : ส านักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน๎า ๕๕. 



 
๑๒๗ 

ความคิดที่วําบุคลากรคือผู๎ขับเคลื่อนให๎เกิดผลการปฏิบัติงานหรือความส าเร็จขององค๑การ  มี
ความสามารถในการจัดการป๓ญหาของบุคลากรและสามารถใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลของป๓ญหา  สร๎าง
ความรับผิดชอบสํวนบุคคลที่จะน าไปสูํความส าเร็จโดยรวมขององค๑การ สร๎างบุคลากรต๎นแบบและ
เป็นผู๎ริเริ่มให๎กับบุคคลอ่ืน บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต๑ใช๎ ICT ได๎อยํางเหมาะสม พัฒนา
บุคลากรให๎เป็นบุคคลที่มีความยืดหยุํนมีพฤติกรรมและคํานิยมที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน  น า
ความรู๎ความสามารถท่ีมีอยูํในบุคลากรออกมาใช๎อยํางเต็มศักยภาพ  มีการสร๎างบรรยากาศการท างาน 
ความผาสุกและความพึงพอใจแกํบุคลากร สร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให๎บุคลากรเกิดความ
ผูกพันตํอองค๑การ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป็นธรรม 
พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู๎หรือทักษะระหวํางบุคลากรที่มีประสิทธิผล 
สร๎างกลไกการเรียนรู๎ให๎บุคลากรพัฒนาตนเองให๎มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น ให๎ความไว๎วางใจเพ่ือสํงผลให๎
บุคลากรในองค๑การทุํมเทพลังในการท างานอยํางเต็มที่ 

  ๓) โครงสร๎างองค๑การ (Organization Structure) มีผู๎ให๎ความหมายดังนี้ 
   โจนส๑ (Jones) ได๎กลําววําโครงสร๎างองค๑การ (Organization Structure) คือ

ระบบของความสัมพันธ๑ระหวํางภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบที่ชํวยให๎สมาชิกในองค๑การทุกคน
สามารถประสานงานและรํวมกันใช๎ทรัพยากรเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การ๑๐๐ 

   พิบูล ทีปะปาล (๒๕๕๐) ได๎กลําววําโครงสร๎างองค๑การ (Organization 
Structure) เป็นระบบที่ก าหนดไว๎อยํางเป็นทางการ  เพ่ือแสดงความสัมพันธ๑ชี้ให๎เห็นวํางานถูกแบํง
ออกมาอยํางไร  แบํงกลุํมกันอยํางไร และประสานกันอยํางไร๑๐๑ 

   สรุปวําโครงสร๎างองค๑การ (Organization Structure) หมายถึงระบบที่แสดง
ความสัมพันธ๑ระหวํางภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบของการจัดแบํงงาน เพ่ือควบคุมประสานงาน
และเชื่อมโยงงานของแตํละบุคคลเข๎าด๎วยกัน เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การธุรกิจ  โครงสร๎าง
องค๑การ (Organization Structure) จึงหมายถึง ระบบที่แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางภาระหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบของการจัดแบํงงานให๎ทุกคนในองค๑การธุรกิจ เพ่ือควบคุมประสานงานและเชื่อมโยง
งานของแตํละบุคคลเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การธุรกิจ      

  ดังนั้นโครงสร๎างองค๑การขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย มีการด าเนินงาน
ที่คลํองตัวและปรับตัวตํอสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลง มีการเพ่ิมพลังให๎ระบบและโครงสร๎างท าให๎
บุคลากรท างานได๎งําย มีโครงสร๎างและกระบวนการที่สอดคล๎องกัน มีการออกแบบองค๑การที่กระตุ๎น
ให๎เกิดการข๎ามสายงานและข๎ามองค๑การ ไมํปิดกั้นตนเองและเปิดรับความสัมพันธ๑กับภายนอกและ
เติบโตโดยรํวมมือกับหุ๎นสํวน มีกระบวนการท างานที่สนับสนุนบุคลากรในการท างานเต็มตาม
ศักยภาพ  มีการปรับปรุงโครงสร๎างองค๑การให๎มีขนาดเหมาะสม โดยใช๎วิธีการจ๎างเหมางานบางอยําง

                                                           

 ๑๐๐Jones, G.R., Organizational Theory, Design and Change. ๔thed. Prentice 
Hall, UK., ๒๐๐๔. Page ๕๓. 

 ๑๐๑พิบูล ทีปะปาล, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ๑,๒๕๕๐), 
หน๎า ๔๑. 



 
๑๒๘ 

จากภายนอก  มีการลดขั้นตอนระบบการสั่งการให๎เกิดความรวดเร็ว จัดให๎มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี  มีการบริหารงานแบบโครงการ     

 ๔) นวัตกรรม (Innovation) มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้     
 โรเจอร๑ (Roger) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การ

กระท า หรือสิ่งใหมํ ๆ ซึ่งถูกการยอมรับโดยตัวบุคคลหรือหนํวยงาน๑๐๒ 
 ส านักงานนวัตกรรมแหํงชาติ  ได๎ให๎ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร๑ คือ 

การน าแนวคิดใหมํหรือการใช๎ประโยชน๑จากสิ่งที่มีอยูํแล๎วมาใช๎ในรูปแบบใหมํ เพ่ือท าให๎เกิดประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจและได๎ให๎ความหมายในเชิงแคบ นวัตกรรมคือ ผลผลิตของ ความส าเร็จทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีรํวมกับพลวัตรของกิจกรรมทางสังคม ความหมาย เชิงกว๎าง นวัตกรรมคือ 
แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งตําง ๆ ที่ใหม ํตัวป๓จเฉกหรือหนํวยที่รับเอา สิ่งเหลํานั้นไปประยุกต๑ใช๎ 
การรวมเอากิจกรรมที่น าไปสูํการ แสวงหาความส าเร็จเชิงพาณิชย๑ การสร๎างตลาดใหมํ ผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
การบริการและกระบวนการใหมํ การท าในสิ่งที่แตกตํางจาก ผู๎อ่ืนโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ให๎กลายเป็นโอกาสที่ถํายทอดไปสูํแนวคิดใหมํที่ท าให๎เกิด ประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม๑๐๓ 

  สรุปวํา นวัตกรรม (Innovation) คือ แนวความคิดหรือวิธีการปฏิบัติโดยการน าเอา
แนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหมํที่ไมํเคยมีมากํอนมาใช๎ในองค๑การหรือการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเกําที่มี
อยูํ เดิมให๎มีความเหมาะสมหรือมีมูลคําที่เป็นประโยชน๑เพ่ิมขึ้น  ในองค๑กรธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation) จึงหมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการปฏิบัติโดยการน าเอาแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหมํ
ที่ไมํเคยมีมากํอนมาใช๎ในสถานศึกษาหรือการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเกําที่มีอยูํเดิมให๎มีความเหมาะสม
หรือมีมูลคําที่เป็นประโยชน๑เพิ่มขึ้น 

 ดังนั้นนวัตกรรมขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย มีการใช๎เทคโนโลยีในการ
ผลิต การให๎บริการ การออกแบบงานและในระบบข๎อมูลสารสนเทศ มีการใช๎เทคโนโลยี บูรณาการกับ
หน๎าที่อื่น ๆ และการให๎บริการแบบทันเวลาพอดี (just-in time) มีวิธีการท างานที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได๎ตามสถานการณ๑ มีการค๎นหาโอกาสและสร๎างสรรค๑องค๑ความรู๎ใหมํที่ตอบสนองสูํความท๎าทาย มี
ความคิดสร๎างสรรค๑ในการน าองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ 
มีกาน ารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช๎เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน น าผลการ
ด าเนินงานไปจัดล าดับความส าคัญให๎เกิดการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องและนวัตกรรม มีการแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีวิธีการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให๎เกิดนวัตกรรม มีการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ ข๎อเสนอแนะ และข๎อมูลย๎อนกลับและการไหล
ของกระบวนการรํวมกัน มีการจัดหาระบบสารสนเทศที่พร๎อมใช๎งานและเครื่องมือตํางๆมาใช๎จัดการ
องค๑ความรู๎ มีการมุํงเน๎นในสิ่งที่องค๑การมีความโดดเดํน   

  ๕ ) ธรรมาภิบาล (Good  Governance) มีผู๎ให๎ความหมายดังนี้ 

                                                           

 ๑๐๒Roger E.M., Diffusion of Innovation, New York : The Free Press, ๑๙๘๓. 
page ๗๔. 
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๑๒๙ 

   สายสมร ศักดิ์ค าดวง (๒๕๕๑) ได๎กลําววํา ธรรมาภิบาลหรือเรียกวํา การบริหาร
จัดการที่ดี หมายถึง การบริหารงานที่มุํงเน๎นหลักการระบบงานที่มีประสิทธิภาพเป็นหลัก การท างาน
ที่เน๎นความโปรํงใส การมีสํวนรํวมของบุคคลในการท างาน ความรู๎สึกรับผิดชอบตํอการกระท าของ
ตนเอง ซึ่งหากน ามาใช๎เพ่ือการบริหารงานแล๎ว จะเกิดความเชื่อมั่นวําจะน ามาซึ่งผลลัพธ๑ที่ดีที่สุด   
ธรรมาภิบาลหรือ การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเครื่องมือส าหรับบริหารองค๑กร ท าให๎การบริหารจัดการ
มีความคลํองตัว ยอมรับความคิดใหมํ  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค๑กรเคลื่อนไหว
โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา เปิดเผย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน๑๐๔ 

   กัมปนาท วัชรธนาคม ได๎กลําววํา ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยํางจริงจัง
และตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความโปรํงใส และ
สามารถตรวจสอบได๎อันจะน าไปสูํความพึงพอใจของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน๑๐๕ 

   สรุปได๎วํา ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการ
ด าเนินงานที่โปรํงใส เปิดเผย เป็นธรรม ตรวจสอบได๎ มุํงเน๎นความรํวมมือของทุกภาคสํวน และน ามา
ซึ่งผลลัพธ๑ที่ดีขององค๑การ หากน าธรรมาภิบาลมาปรับใช๎ในองค๑กรธุรกิจ ธรรมาภิบาลหมายถึง การ
บริหารจัดการที่ดีของผู๎บริหาร ที่มีระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานที่โปรํงใส เปิดเผย 
เป็นธรรม ตรวจสอบได๎ มุํงเน๎นความรํวมมือของบุคลากร และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียขององค๑กรธุรกิจและ
น ามาซึ่งผลลัพธ๑ที่ดีขององค๑กรธุรกิจ 

   ดังนั้นธรรมาภิบาลขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย มีระบบบริหารงาน
ที่มีจริยธรรม โปรํงใส เปิดเผยและตรวจสอบได๎  มีระบบที่เปิดโอกาสให๎สังคมได๎ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ เน๎นการบริหารแบบเปิดเผยและรายงานผลการด าเนินงานตํอสาธารณชน มีการเปิดเผย
ข๎อมูลทางการเงินเพ่ือให๎บุคลากรเกิดความรู๎สึกเป็นเจ๎าของรํวมกัน มีความสามารถในการชี้แจงและ
รับผิดชอบรํวมกัน มีหลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบตํอสังคม ต๎องมีการก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลองค๑การที่ดี มีวิธีการในการสร๎างความนําเชื่อถือและความไว๎วางใจ และผู๎บริหารมีความ
ซื่อสัตย๑ และกระท าตนเป็นตัวอยํางแกํบุคลากร 

  ๖) องค๑การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้ 
   เชงเก๎  (Senge)  ให๎ความหมายไว๎วํ า องค๑การแหํงการเรียนรู๎  (Learning 

Organization) เป็นองค๑การที่บุคคลมุํงเพ่ิมความสามารถ (Capacity) อยํางตํอเนื่องในการสร๎างสรรค๑
ผลผลิต (Result) ที่ปรารถนาอยํางแท๎จริง  องค๑การที่สํงเสริม (Nurtured) แบบแผนความคิดใหมํ 

                                                           

 
๑๐๔สายสมร ศักดิ์ค าดวง, การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีส าหรับสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน, ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกํน), ๒๕๕๑, 
หน๎า ๒๘๒.  
 ๑๐๕กัมปนาท วัชรธนาคม, การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงชั้นที่ 1-2, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๓, หน๎า ๒๐๕.  



 
๑๓๐ 

องค๑การที่สํงเสริมแรงบันดาลใจ (Collective Aspiration) ของบุคคล และเป็นองค๑การที่บุคคลเรียนรู๎
วิธีการเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง๑๐๖         

   สุรัตน๑ ดวงชาทม ได๎กลําวถึงวํา การเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
Organization) วําองค๑การต๎องมีการปฏิรูปและพัฒนาอยํางตํอเนื่องโดยสมาชิกในองค๑การได๎รับการ
พัฒนาการเรียนรู๎  และทักษะการท างาน  มีการกระตุ๎นและอ านวยความสะดวกให๎บุคลากรเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนอยํางตํอเนื่อง และน าสิ่งที่องค๑การสนับสนุนด๎านการเรียนรู๎มาใช๎ในการพัฒนา
ตนเองและทีมงาน  เพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายขององค๑การรํวมกัน๑๐๗     

   สรุปวําองค๑การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) คือองค๑การที่สร๎างแรง
บันดาลใจให๎สมาชิกได๎พัฒนาการเรียนรู๎ และทักษะการท างานที่เป็นพลวัตร และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของตนเองเพ่ือการสร๎างสรรค๑งาน มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และวิธีการเรียนรู๎รํวมกันเพ่ือการ
บรรลุเปูาหมายของงานและองค๑การอยํางตํอเนื่องในองค๑กรธุรกิจ องค๑การแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
Organization) คือ การท าให๎องค๑กรธุรกิจเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ โดยการสร๎างแรงบันดาลใจให๎
ทุกคนในองค๑กรธุรกิจได๎พัฒนาการเรียนรู๎  และทักษะการท างานที่ เป็นพลวัตร  และเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนเองเพ่ือการสร๎างสรรค๑งาน มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และวิธีการเรียนรู๎
รํวมกันเพื่อการบรรลุเปูาหมายของงานและเปูาหมายขององค๑กรธุรกิจอยํางตํอเนื่อง 

   ดังนั้นองค๑การแหํงการเรียนรู๎ขององค๑การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด๎วย  มี
วิธีการท าให๎บุคลากรในองค๑การมีการเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู๎รํวมงาน มีวิธีการท าให๎บุคลากร
มีความรํวมมือกันโดยทุกคนมีการแบํงหน๎าที่ แบํงงานกันท า มีวิธีการท าให๎บุคลากรมีความรอบรู๎ใน
งานขององค๑การ มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู๎หรือทักษะระหวํางบุคคลและหน๎าที่ภายใน
องค๑การ เป็นองค๑การที่มุํงผลิตองค๑ความรู๎ ชํวยให๎บุคลากรเปี่ยมไปด๎วยความรู๎ความสามารถ ใช๎ระบบ
การท างานเป็นทีมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ บุคลากรมีส านึกการท างานเป็นทีมและมีสํวนรํวมในการ
จัดการความรู๎ในองค๑การ บุคลากรมีความกระตือรือร๎นเรียนรู๎ที่จะท างาน 

  ๗) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management) มีผู๎ให๎
ความหมาย ดังนี้  

   แบงค๑ (Bank) ให๎ความหมายไว๎วํา การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การยังเป็น
ปรัชญารากฐานของธุรกิจที่มีพ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค๎า กระบวนการของธุรกิจทุกอยําง
เริ่มต๎นที่ลูกค๎า เพราะความจริงนั้นถ๎าหากไมํเริ่มที่ลูกค๎า ลูกค๎าก็จะท าให๎ธุรกิจมีอุปสรรคจนต๎องสิ้นสุด
ลง การจัดการคุณภาพจึงเป็นเรื่องการออกแบบองค๑การให๎ลูกค๎าพอใจ ซึ่งมีอยูํด๎วยกัน ๒ สํวน คือ 

                                                           

 ๑๐๖Senge, P.M., The Fifth Discipline : The art and practice of the learning 
organization. New York : Doubleday/Currency, ๑๙๙๐. page ๑๑๗. 
 

๑๐๗สุรัตน๑ ดวงชาทม, การพัฒนาสูํความเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎:กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2, ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน), ๒๕๔๙, หน๎า ๓๑๒.  



 
๑๓๑ 

สํวนแรกออกแบบสินค๎าหรือบริการอยํางประณีต สํวนที่สอง ท าให๎แนํใจได๎วําระบบตําง ๆ สามารถท า
ตามนั้นได๎๑๐๘          

   วิฑูรย๑ สิมะโชคดี  กลําววํา TQM คือระบบคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารเพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพของสินค๎าหรือบริการอยํางตํอเนื่อง  โดยที่พนักงานทุกระดับและทุกคนในองค๑กร
มีสํวนรํวมในการปรับปรุง๑๐๙        

   สรุปได๎วําการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management 
หรือ TQM) หมายถึง การบริหารจัดการองค๑การที่ตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจ
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค๑การให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในทุก
กระบวนการ เพ่ือให๎การปรับปรุงคุณภาพการท างานด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค๑อยําง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในองค๑กรธุรกิจ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค๑การ (Total Quality Management 
หรือ TQM) หมายถึง การบริหารจัดการองค๑กรที่ตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการ ชุมชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให๎บุคลากรในองค๑กรทุกคน
มีสํวนรํวมในทุกการบริหาร ทุกกระบวนการ เพ่ือให๎การปรับปรุงคุณภาพการท างานด าเนินไปอยําง
ตํอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค๑ขององค๑กรอยํางมีประสิทธิภาพ      

   ดังนั้นการบริหารคุณภาพทั่ วทั้ งองค๑การขององค๑การขีดสมรรถน ะสู ง 
ประกอบด๎วย ค านึงถึงคุณภาพการให๎บริการ มีการมุํงเน๎นการสร๎างความสัมพันธ๑และความพึงพอใจ
แกํผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีการก าหนดและ มีการรับฟ๓งและเรียนรู๎ความต๎องการและ
ความคาดหวังของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  มีการวัดความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเพ่ือน าข๎อมูลไปปรับปรุง สร๎างความไว๎วางใจกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ซึ่งน าไปสูํการสร๎างสังคมแหํงความไว๎วางใจ ให๎โอกาสบุคลากรมีสํวนรํวมตั้งแตํระดับลํางถึงระดับสูง
และแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค๑ มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอยํางตํอเนื่องเพ่ือพัฒนา
งานให๎มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอยํางสม่ าเสมอ มี
นโยบายที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของทั้งกระบวนการและผลลัพธ๑ 

  ๘) วัฒนธรรมองค๑การ (Organization  Culture) มีผู๎ให๎ความหมายดังนี้ 
   รอบบินส๑ (Robbins) ให๎ความหมายของวัฒนธรรมวํา เป็นระบบความหมายรํวม

ที่ยึดถือโดยสมาชิกขององค๑การ  ท าให๎มีความแตกตํางจากองค๑การอ่ืน ระบบของความหมายรํวมนี้  
จะเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญทางคํานิยมขององค๑การ๑๑๐        

                                                           

 ๑๐๘Bank, J., The essence of total quality management. (New York : Prentice 
Hall, ๑๙๙๒), page ๓๘.  
 

๑๐๙วิฑูรย๑  สิมะโชคดี, TQM FOR SMEs .  พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พีทูดีไซน๑ 
แอนด๑พริ้นท๑, ๒๕๕๑), หน๎า ๔๕. 
 

๑๑๐Robbins, Organizational Behavior, (New Jersey : Pearson Education, 
๒๐๐๓), page ๑๕๓. 



 
๑๓๒ 

   วิเชียร วิทยอุดม ให๎ความหมายของวัฒนธรรมวํา เป็นวิถีการด ารงชีวิตในองค๑การ
และวิถีชีวิตโดยรวมของคนในองค๑การ ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับเอาไว๎ให๎พนักงานยึดเป็นหลักในการ
ท างานและการใช๎ชีวิตอยูํในองค๑การ๑๑๑ 

   จากแนวคิดของนักวิชาการข๎างต๎นสรุปได๎วําวัฒนธรรมองค๑การ (Organization 
Culture) หมายถึง แบบแผนทางความคิดที่ยึดถือรํวมกันอันประกอบไปด๎วยความเชื่อ คํานิยม 
บรรทัดฐาน มีกระบวนการถํายทอดจากบุคคลรุํนหนึ่ง ไปอีกรุํนหนึ่งอยํางมีเอกลักษณ๑เฉพาะของ
องค๑กร วัฒนธรรมองค๑การ (Organization Culture) หมายถึง แบบแผนทางความคิดที่ทุกคนได๎แกํ 
ผู๎บริหารหรือบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ และชุมชน ได๎ยึดถือรํวมกันอันประกอบไปด๎วยความเชื่อ  
คํานิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถํายทอดจากบุคคลรุํนหนึ่ง ไปอีกรุํนหนึ่งอยํางมีเอกลักษณ๑เฉพาะ
ขององค๑กรทางธุรกิจ 

   ดังนั้นวิธีการสร๎างคํานิยมรํวมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค๑การ ให๎มีวัฒนธรรม
องค๑การแหํงความซื่อสัตย๑  และความจงรักภักดี  สร๎างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีสํวนรํวมของทุก
คน  สร๎างอัตลักษณ๑รํวมกันและสร๎างความรู๎สึกที่เป็นหนึ่งเดียวของชุมชน สร๎างวัฒนธรรมที่โปรํงใส  
เปิดเผย และตรงไปตรงมา สร๎างคํานิยมที่ผูกพันกับคุณภาพขององค๑การ สร๎างวัฒนธรรมที่เน๎นการ
เรียนรู๎ ปลูกฝ๓งจิตส านึกในการบริการตํอลูกค๎าและสังคม โดยมีการน าหลักพุทธธรรมเข๎าไปประยุกต๑ใช๎
ในการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจด๎วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธได๎เชํนกัน 
 
๒.๔ แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม/คุณธรรมในองค์กรธุรกิจ 

การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ เพ่ือฝึกฝนอบรมตนเอง ถือเป็นเรื่อง
ใหญแํละเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็นรากฐานในการพัฒนาในทุกๆสิ่ง  มนุษย๑สํวนใหญํให๎ความส าคัญ
กับกายมากกวําจิตใจหลายเทํา วิถีชีวิตจึงไมํสมดุล มุํงแสวงหาความสุขทางกายและความมั่งมีด๎าน
วัตถุ มากกวําการแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม อันเป็นบํอเกิดของความดีและ
ความชั่วทั้งปวง ดังนั้นการพัฒนาจิตใจจึงเป็นรากฐานของการพัฒนา ผู๎วิจัยได๎น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาด๎านจริยธรรม คุณธรรม แนวคิดด๎านจิตป๓ญญาศึกษา สุนทรียสนทนา เศรษฐกิจพอเพียง 
บรรษัทภิบาล และกิจกรรมเพ่ือสังคม มาเป็นแนวทางให๎สอดคล๎องกับกระแสการพัฒนาองค๑กรธุรกิจ
ในป๓จจุบันและอนาคต เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป  

๒.๔.๑ แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม (Ethics)   
 ๑) ความหมายของจริยธรรม 
     (๑) จริยธรรม (Ethics) 
  Ethics ตรงกับค าวํา จริยธรรม มาจากภาษากรีกวํา Peri Ehikes มาจากราชาศัพท๑วํา 
Ethos แปลวําขนมธรรมเนียม ภาษาลาตินเรียกวํา Ethica นอกจากนั้น Ethics ยังแปลวําจริยศาสตร๑ 
คือปรัชญาสาขาหนึ่งที่วําด๎วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย๑ แสวงหาเกณฑ๑ในการตัดสิน

                                                           

 
๑๑๑วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, พิมพ๑ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม๑และไซเท็กซ๑, 

๒๕๕๐), หน๎า ๗๙. 



 
๑๓๓ 

ความประพฤติของมนุษย๑วําอยํางไหนถูกไมํถูก ดีไมํดี ควรไมํควร แสดงพิจารณาป๓ญหาเรื่องสถานภาพ
ของคําทางศีลธรรม 
     (๒) จริยธรรมธุรกิจ 
  จริยธรรมธุรกิจ คือหลักการและมาตรฐานที่เป็นแนวทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุํม
บุคคลในโลกธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจสัมพันธ๑กับประเด็นทางศีลธรรมและทางเลือกของบุคคลในสิ่งดีเลว 
ผิดถูก ในการด าเนินธุรกิจ ความสัมพันธ๑ระหวํางจริยธรรมกับธุรกิจเป็นสิ่งที่ซับซ๎อนเนื่องจากความเชื่อ 
วัฒนธรรม คํานิยม ที่หลากหลายในแงํของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือในสังคมหรือวงการตําง ๆ 
จริยธรรมธุรกิจสามารถแบํงออกเป็น ๓ สาย คือ 
  (๑) ภาระรับผิดชอบขององค๑กร (Corporate Accountability) องค๑กรต๎องมีความ
รับผิดชอบในการกระท าที่มีตํอสาธารณะ หรือแม๎แตํคณะกรรมการการบริษัทอาจจะถูกฟูองร๎องได๎ 
จากการมีมติคณะกรรมการในเรื่องที่เกิดความเสียหายหรือทุจริตขึ้นมา 
  (๒) ความรับผิดชอบตํอสังคม (Social Responsibility) เป็นความรับผิดชอบตํอสังคม
ขององค๑กรในอันที่จะท าให๎โลกนี้ดีขึ้น 
  (๓) ทฤษฎีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder Theory) เป็นการก าหนดกลุํมที่
หลากหลายในสังคมที่องค๑กรจะต๎องมีสํวนรับผิดชอบ๑๑๒ 
 ๒) ระดับของจริยธรรม 
  ป๓ญหาทางด๎านจริยธรรมไมํได๎เป็นเรื่องสํวนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง การมองและ
แยกแยะระดับของจริยธรรมธุรกิจจะท าให๎เห็นความแตกตํางในแตํละระดับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปสูํระดับอ่ืน ๆ โดยจะมีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่แตกตํางกัน ประเด็นทางด๎านจริยธรรมหรือศีลธรรม
สามารถมองแยกได๎ เป็น ๕ ระดับ คือ ระดับป๓จเจกบุคคล ( Individual Level) องค๑กร 
(Organizational Level) สมาคม (Association Level) สังคม (Societal Level) และระหวําง
ประเทศ (International Level) 
  การพิจารณาถึงป๓ญหาจริยธรรมจึงต๎องพิจารณาระดับของจริยธรรมกํอนเนื่องจาก
พฤติกรรมอยํางหนึ่งอาจจะมีจริยธรรมในระดับหนึ่ง แตํจะไปผิดจริยธรรมในอีกระดับหนึ่ง เชํน 
พนักงานรับสินน้ าใจโดยคิดวําใครเขาก็รับกันได๎ไมํผิดตรงไหน แตํอาจจะผิดจริยธรรมองค๑กรที่ได๎วาง
แนวทางการรับสินน้ าใจได๎ หรือการรับสินน้ าใจอาจจะไมํผิดจริยธรรมระดับองค๑กร แตํพนักงานผู๎นั้น
อาจจะมีจริยธรรมสํวนบุคคลสูง เห็นวําการรับสินน้ าใจเป็นการผิดจริยธรรมสํวนตัวก็ได๎  ตาม
แผนภูมิ๑๑๓ 

 

                                                           
๑๑๒ผศ.ดร.พิพัฒน๑ นนทนาธรณ๑, CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร , 

(นนทบุรี, บริษัท ธิงค๑ บียอนด๑ บุ๏คส๑ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน๎า ๖๑ – ๖๒. 
๑๑๓เรื่องเดิม, หน๎า ๖๓. 



 
๑๓๔ 

 
 

แผนภูมิ ๒.๑๖ ระดับจริยธรรมธุรกิจ 
 

๑) ทฤษฎีจริยธรรม 
     (๑) ทฤษฎีอันตวิทยา (Teleology Theory) 
  ทฤษฎีทางจริยศาสตร๑ที่ตีคําหรือการประเมินการประพฤติหรือพฤติกรรม ที่มี
ความสัมพันธ๑กับเปูาหมายหรือจุดหมายปลายทาง หรือเป็นการน าเอาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท ามา
เป็นตัวตัดสินทางจริยศาสตร๑ ค าวําอันตวิทยาเป็นทัศนะที่ถือวําการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงมี
จุดหมายปลายทางที่แนํนอนอยูํ จุดหมายปลายทางนี้เป็นตัวก าหนดความเป็นไปของสิ่งแตํละสิ่ง จึง
เทํากับวําสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอธิบายโดยการอ๎างถึงอนาคต 
  ทฤษฎี อันตวิทยาหลัก ๆ คือ อัตตานิยม ( Egoism)  และอรรถประโยชน๑นิยม 
(Utilitarianism) อัตตานิยมจะเน๎นผลประโยชน๑สํวนตัวตัวเป็นส าคัญ ขณะที่อรรถประโยชน๑นิยมจะ
เน๎นประโยชน๑ของสํวนรวมหรือมนุษยชาติ 
     (๒) ทฤษฎีกรณียกรรม (Deontological Theory) 
  ทฤษฎีทางจริยศาสตร๑ที่ถือวําการจะตัดสินใจการกระท าทางศีลธรรมวําดีหรือชั่ว ให๎ถือ
เจตนาที่จะท าตามหน๎าที่ทางศีลธรรมเป็นเกณฑ๑ตัดสิน ไมํน าเอาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท ามาตัดสิน 
ไมํวําผลนั้นจะเป็นคุณหรือโทษตํอตนเองหรือผู๎อื่น 
  ความยุติธรรมเชิงจัดสรรเป็นการจัดสรรผลประโยชน๑และภาระให๎กับสมาชิก ซึ่งอาจจะ
จัดสรรตามเกณฑ๑ตําง ๆ เชํน การจัดสรรที่เทํากัน ตามความต๎องการ ตามความพยายาม ตาม
คุณธรรม ตามเงื่อนไขทางสังคม เป็นต๎น ความยุติธรรมเชิงตอบสนองเป็นการเน๎นการลงโทษในการ
กระท าผิด สํวนความยุติธรรมเชิงชดเชยเน๎นด๎านการชดเชยเยียวยาสํวนที่ได๎รับความเสียหาย หรือจาก
ที่ได๎รับจากการกระท าผิด๑๑๔  
  สรุปวํา องค๑การธุรกิจในยุคใหมํต๎องบริหารงานโดยค านึงถึงจริยธรรมคุณธรรม 
รับผิดชอบตํอสังคม ผู๎บริโภคด๎วยการผลิตสินค๎าและบริการที่มีคุณภาพ รับผิดชอบตํอพนักงานด๎วย
การปฏิบัติตํอพนักงานอยํางเป็นธรรม และรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม นอกจากนั้นยังต๎อง

                                                           
๑๑๔เรื่องเดิม, หน๎า ๖๔ – ๖๕. 



 
๑๓๕ 

ด าเนินกิจการด๎วยความโปรํงใสพร๎อมจะให๎สาธารณชนตรวจสอบเสมอ จริยธรรมเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
การด าเนินงานทุกด๎านขององค๑การ การท างานภายใต๎ระบบทุนนิยมและกระแสเศรษฐกิจใหมํถ๎าไมํ
ค านึงถึงเรื่อง จริยธรรมจะสร๎างผลกระทบในทางลบได๎อยํางรุนแรงและกว๎างขวางมาก 

๒.๔.๒ แนวคิดบรรษัทภิบาล 
  บรรษัทภิบาล/ธรรมาภิบาล Good Governance คือ การปกครอง การบริหาร การ
จัดการ การควบคุมดูแล กิจการตําง ๆ ให๎เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช๎ได๎ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช๎ในการบริหารงานนี้ มีความหมาย
อยํางกว๎าง กลําวคือ หาได๎มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทํานั้น แตํรวมถึงศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต๎องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ๒ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปรํงใสตรวจสอบได๎ การปราศจากการแทรกแซงจากองค๑กรภายนอก เป็นต๎น๑๑๕ 
           ด๎วยกระแสโลกาภิวัตน๑ที่มีการเชื่อมตํอเศรษฐกิจของประเทศตําง ๆ ทั่วโลกผํานระบบ
การสื่อสารข๎อมูลที่เป็นยุคดิจิตอล และการล๎มลงของระบอบคอมมิวนิสต๑ การเพ่ิมขึ้นของกระแส
ประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชน ท าให๎มีข๎อเรียกร๎องในเรื่องการปกครองที่โปรํงใส มี
สํวนรํวมและสามารถตรวจสอบได๎ ค าวําธรรมาภิบาลจึงเป็นที่คุ๎นเคยและใช๎กันมากขึ้น สํวนหนึ่งเพ่ือ
ความเชื่อมั่นระหวํางประเทศของประเทศหรือหนํวยงานที่น าเอาแนวความคิดของธรรมาภิบาลไปใช๎ 
  ความเชื่อมั่นระหวํางประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลต๎องการ เนื่องจากการบริหารประเทศนั้น
จ าต๎องคงสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว๎ เพ่ือความอยูํดีกินดีของประชาชน แตํการคงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ไมํอาจพ่ึงเงินทุนภายในประเทศอยํางเดียวได๎ ยังจะต๎องพ่ึงพาทุนจาก
ตํางประเทศ ซึ่งความเชื่อม่ันระหวํางประเทศเป็นป๓จจัยส าคัญท่ีจ าเป็นตัวดึงดูดทุนจากตํางประเทศเข๎า
มาในประเทศไทย 
  ความเชื่อมั่นระหวํางประเทศเกิดจากความเชื่อมั่นวํา เมื่อมาลงทุนในประเทศไทยแล๎วจะ
ได๎รับการปฏิบัติที่ดี ไร๎คอร๑รัปชั่น โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ นอกจากนั้นการด าเนินงานของ
เจ๎าหน๎าที่จะต๎องเป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว๎ โดยใช๎ดุลพินิจแตํน๎อยและไมํเปิดโอกาสให๎มีการ
ทุจริตจากการใช๎ดุลพินิจ สิ่งตําง ๆ เหลํานี้เรียกวํา ธรรมาภิบาล ซึ่งนอกจากจะสร๎างความเชื่อมั่นแกํ
นักลงทุนตํางประเทศที่จะน าเงินเข๎ามาแล๎ว ยังมีผลตํอสื่อมวลชน องค๑การระหวํางประเทศ เชํน 
ธนาคารโลก IMF และนานาประเทศท่ีจะสนับสนุนและให๎ความชํวยเหลือในด๎านตําง ๆ 
  บรรษัทภิบาลเป็นการน าแนวคิดของธรรมาภิบาลมาใช๎กับธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางหรือ
วิถีทางการด ารงอยูํของบริษัทอยํางยั่งยืนและมีความสุขในการประกอบธุรกิจ การน าวิถีบรรษัทภิบาล
มาใช๎กับธุรกิจจะเป็นการสร๎างผลก าไรในระยะยาวให๎ธุรกิจ เป็นการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
ท าให๎เกิดเสถียรภาพในการเติบโต และเพ่ิมพูนพันธมิตรธุรกิจได๎งําย 
  บรรษัทภิบาลเป็นระบบของอ านาจในการก ากับหรือการก ากับดูแล ที่ให๎ความสนใจใน
เรื่องการเลือกกรรมการที่จะเป็นตัวแทนในการจัดการงานตําง ๆ ในธุรกิจ คณะกรรมการได๎มอบหมาย
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานให๎แกํซีอีโอ ซึ่งจะต๎องมีภาระรับผิดกับคณะกรรมการ 
                                                           

๑๑๕หอการค๎าไทย, หลักการสากลของธรรมาภิบาล, http://www.thaichamber.org/ 
scripts/detail.asp?nNEWSID=1220. 

http://www.thaichamber.org/%20scripts/detail.asp?nNEWSID=1220
http://www.thaichamber.org/%20scripts/detail.asp?nNEWSID=1220


 
๑๓๖ 

  บรรษัทภิบาลนั้นได๎รับการสํงเสริมจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยให๎มีการปฏิบัติกันในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเรียกวํา “หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ด”ี 
  การก ากับดูแลกิจการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมบุคคลตําง ๆ ซึ่ง
ได๎แกํคณะผู๎บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู๎ถือหุ๎นและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกราย ทั้งนี้การ
ก ากับดูแลกิจการเป็นโครงสร๎างที่จะชํวยให๎บริษัทสามารถก าหนดวัตถุประสงค๑และเปูาหมายทางธุรกิจ 
รวมทั้งวิธีการกระบวนการและขั้นตอนในการบรรลุถึงวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย และวิธีการในการ
ติดตามวัดผลการด าเนินงานของกิจการ๑๑๖ 
หลักบรรษัทภิบาล 
  องค๑กรที่มีบรรษัทภิบาลจะต๎องวางกรอบโครงสร๎างบรรษัทภิบาล เพ่ือให๎เกิดความมั่นใจ
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เก่ียวข๎องกับองค๑กร โดยจะต๎องวางกรอบให๎สอดคล๎องกับหลักดังตํอไปนี้ 
 ๑) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  กรอบโครงสร๎างของบรรษัทภิบาลควรมีระบบที่สร๎างความมั่นใจในการปฏิบัติหน๎าที่
ตามที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีอ านาจหน๎าที่ที่เพียงพอในการที่จะปฏิบัติหน๎าที่ที่รับผิดชอบให๎บรรลุผล
ส าเร็จได ๎
  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความถูกต๎องในการปฏิบัติหน๎าที่ ความ
รับผิดชอบเป็นเหรียญอีกด๎านหนึ่งของอ านาจหน๎าที่ (Authority) ความรับผิดชอบจะเป็นหน๎าที่ที่ต๎อง
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ผู๎นั้นได๎รับมอบหมาย จึงเป็นความรับผิดชอบตํอภาระที่ต๎องปฏิบัติตามที่
ได๎รับมอบหมาย นอกจากนั้นความรับผิดชอบคือที่สังคมผูกติดไว๎และผลักดันให๎กระท า  เชํน ความ
รับผิดชอบตํอเด็ก 
 ๒) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  กรอบโครงสร๎างของบรรษัทภิบาลควรสร๎างความมั่นใจได๎วํา องค๑กรมีการก าหนด
แนวทางของกลยุทธ๑ในการด าเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผล
การบริหารจัดการของคณะผู๎บริหาร โดยคณะกรรมการองค๑กรและมีคณะกรรมการองค๑กรที่มีภาระ
รับผิดชอบทั้งตํอบริษัทและตํอผู๎ถือหุ๎น กรรมการควรตระหนักวํามีหน๎าที่และภาระรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานเพ่ือประโยชน๑สูงสุดขององค๑กร โดยโครงสร๎าง องค๑ประกอบ และวิธีการด าเนินงานของ
คณะกรรมการควรเอ้ือให๎เกิดภาระรับผิดชอบนี้ 
  ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบตํอผลของการปฏิบัติ
หน๎าที่ของตน ความสามารถในการตอบค าถามได๎ และเปิดเผยผลที่ตามมา โดยเฉพาะความล๎มเหลว
ในการปฏิบัติงาน ภาระรับผิดชอบเป็นกลไกที่สร๎างแนวรํวมโดยผํานอ านาจหน๎าที่ (Authority) และ
ความรับผิดชอบ (Responsibility) ภาระรับผิดชอบ (Responsibility) ภาระรับผิดชอบคือการที่คนที่
มีอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบจะต๎องรายงานและพิสูจน๑ให๎เห็นผลลัพธ๑ของงานตํอผู๎บังคับบัญชา
ในสายงานที่สูงขึ้นไป 
                                                           

๑๑๖ผศ.ดร.พิพัฒน๑ นนทนาธรณ๑, CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, อ๎าง
แล๎ว, หน๎า ๖๕ – ๖๖. 



 
๑๓๗ 

 ๓) ปฏิบัติทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค (Equitable Treatment) 
  กรอบโครงสร๎างของบรรษัทภิบาลควรสร๎างความมั่นใจได๎วํา การปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นทุก
รายมีความเทําเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผู๎ถือหุ๎นรายยํอยหรือผู๎ถือหุ๎นที่เป็นชาวตํางชาติ และผู๎ถือหุ๎นทุกราย
ควรมีโอกาสได๎รับการชดเชยอยํางเหมาะสมในกรณีท่ีสิทธิของความเป็นผู๎ถือหุ๎นของตนถูกละเมิด 
 ๔) โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) 
  กรอบโครงสร๎างของบรรษัทภิบาลควรสร๎างความมั่นใจได๎วําข๎อมูลสารสนเทศที่มี
นัยส าคัญขององค๑กรจะได๎รับการเปิดเผยอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วนและทันเวลา ซึ่งข๎อมูลสารสนเทศที่มี
นัยส าคัญนั้นรวมถึงฐานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การเป็นเจ๎าของ และกระบวนการของการ
ก ากับดูแลกิจการขององค๑กร 
 ๕) หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
  กรอบโครงสร๎างของบรรษัทภิบาลควรสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียวํา 
องค๑กรจะมีแนวทางปฏิบัติที่จะด ารงความเป็นเลิศไว๎ได๎อยํางตํอเนื่อง ด๎วยการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
และเทียบเคียงความส าเร็จกับองค๑กรอื่น  
 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ๑๕ ข้อ 
 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย ได๎รํวมกันด าเนินการ
ก าหนดให๎บริษัทจดทะเบียนน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ๑๕ ข๎อมาพิจารณาใช๎ในการบริหาร
จัดการ และก าหนดให๎เปิดเผยการปฏิบัติในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปี (แบบ ๕๖-๑) และ
รายงานประจ าปีของบริษัทนั้น ขอเพียงให๎ระบุเหตุผลที่ไมํสามารถปฏิบัติให๎ชัดเจนเพ่ือผู๎ถือหุ๎นและผู๎
ลงทุนจะได๎รับทราบด๎วย 
 หลักการทั้ง ๑๕ ประการ สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 
 ๑) ให๎คณะกรรมการก าหนดนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว๎เป็นลาย
ลักษณ๑อักษร 
 ๒) ให๎ด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิและความเทําเทียมกันของผู๎ถือหุ๎น 
 ๓) ให๎รับรู๎ถึงสิทธิของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผู๎ถือหุ๎น และดูแลวําสิทธิ
ดังกลําวได๎รับความค๎ุมครองและปฏิบัติด๎วยดี 
 ๔) ให๎จัดการประชุมผู๎ถือหุ๎น โดยจัดสรรเวลาให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎มีโอกาสแสดงความเห็น และตั้ง
ค าถามโดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดตําง ๆ ควรเข๎าระชุมเพ่ือตอบ
ค าถาม 
 ๕) คณะกรรมการควรมีภาวะผู๎น า วิสัยทัศน๑ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือ
ประโยชน๑สูงสุดของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นโดยรวม 
 ๖) ผู๎ถือหุ๎น คณะกรรมการ และฝุายจัดการควรขจัดป๓ญหาความขัดแย๎งทางผลประโยชน๑
อยํางรอบคอบ 
 ๗) สํงเสริมให๎จัดท าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให๎กรรมการและลูกจ๎างทุกคนได๎
รับทราบ 
 ๘) ควรมีการถํวงดุลของจ านวนกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร โดยเสนอวํา การมีกรรมการอิสระ
ไมํน๎อยกวํา ๑ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน๑ 



 
๑๓๘ 

 ๙)  ควรมีการแยกหรือก าหนดหน๎าที่ของประธานของกรรมการ หรือของผู๎จัดการให๎มีความ
ชัดเจน โดยระวังมิให๎คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไมํจ ากัด 
 ๑๐) ก าหนดคําตอบแทนของกรรมการและผู๎บริหารให๎เหมาะสมตํอหน๎าที่และความ
รับผิดชอบโดยก าหนดวิธีการอนุมัติคําตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด๎วย 
 ๑๑)  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการไว๎ลํวงหน๎า จัดเวลาการประชุมให๎เพียงพอและ
เปิดเผยการเข๎าหรือขาดประชุมของกรรมการแตํละทํานไว๎ในรายงานประจ าปีด๎วย 
 ๑๒)  ก าหนดให๎มีคณะอนุกรรมการชุดตํางๆ เพ่ือกลั่นกรองงานให๎คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
ควรมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการก าหนดคําตอบแทน 
 ๑๓) จัดให๎มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมการก ากับดูแลกิจการปูองกัน
ความเสี่ยงและให๎ความส าคัญกับรายการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดข้ึน 
 ๑๔)  จัดให๎มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
จัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงไว๎ในรายงานประจ าปี 

๑๕) ดูแลให๎มั่นใจวําบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทอยํางถูกต๎อง ตรงเวลา และ
โปรํงใส โดยควรจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู๎ลงทนุสัมพันธ๑” (Investor Relations)๑๑๗ 

กลําวโดยสรุป หลักบรรษัทภิบาล เป็นหลักการบริหารงานที่มีวัตถุประสงค๑เพ่ือมุํงเน๎นให๎
องค๑กรธุรกิจมีส านึกรับผิดชอบตํอสังคมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  ความโปรํงใส
ตรวจสอบได๎ ไมํเอาเปรียบผู๎ เกี่ยวข๎องที่มีสํวนได๎สํวนเสียกับองค๑กร  มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ  การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลจะท าให๎องค๑กรเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสามารถยืนหยัดอยูํได๎ในสังคมอยํางยั่งยืนและมีความสุข 

๒.๔.๓. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) 
ความหมาย 

 CSR มาจาก Corporate Social Responsibility ประกอบด๎วยค า ๓ ค า โดยที่ค าวํา 
corporate นอกจากจะแปลวําบริษัทแล๎วยังมีความหมายแนวกว๎างวํา “การเกี่ยวข๎องหรือรํวมกันโดย
สมาชิกทุกคนในกลุํม (Corporate Responsibility) Corporate ยังหมายถึงที่เกี่ยวกับบริษัทธุรกิจ 
(Business Corporation) และเมื่อตามค าศัพท๑ไปดูค าวํา Corporation พบวําหมายถึง ๑) ธุรกิจ
ขนาดใหญํ และ ๒) เมืองใหญํบางเมือง ในอังกฤษจะหมายถึงองค๑กรท๎องถิ่นที่รับผิดชอบการให๎บริการ
สาธารณะ Corporate จึงหมายถึงองค๑กรโดยมิได๎เจาะจงวําจะต๎องเป็นองค๑กรธุรกิจ จะเป็นองค๑กร
ภาครัฐ หรือองค๑กรไมํแสวงหาก าไรก็ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการจัดประเภทซีเอสอาร๑ตามกระบวนการ
เป็น ๑) ซีเอสอาร๑นอกกระบวนการ เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม ๒) ซีเอสอาร๑ในกระบวนการ เป็นธุรกิจ
เพ่ือสังคม และ ๓) ซีเอสอาร๑ทั้งกระบวนการ เป็นกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งหมายถึงองค๑กรที่ตั้ งเพ่ือ
ประโยชน๑ของสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ได๎แกํ มูลนิธิองค๑กรสาธารรประโยชน๑ องค๑กร
ประชาชนและสํวนราชการตําง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาในภารกิจที่รับผิดชอบตํอสังคมตั้งแตํตอนจัดตั้ง๑๑๘ 
                                                           

๑๑๗ผศ.ดร.พิพัฒน๑ นนทนาธรณ๑, CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, อ๎าง
แล๎ว, หน๎า ๖๗ - ๗๐. 

๑๑๘เรื่องเดิม, หน๎า ๗. 



 
๑๓๙ 

 การแบ่งตามกระบวนการ 
 การแบํงซีเอสอาร๑ลักษณะนี้  เป็นการแบํงความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กรตาม
กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ โดยแบํงออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
 ๑) ซีเอสอาร๑นอกกระบวนการ (CSR-after-Process) เป็นการท า “กิจกรรมเพ่ือสังคม” ที่
แยกจากการด าเนินธุรกิจหลัก และด าเนินการหลังจากที่ได๎ท ากระบวนการธุรกิจนั้น โดยมักท า
กิจกรรมนอกเวลางานปกติ เชํน การเป็นอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน๑ การบริจาคเงินหรือสิ่งของ
บรรเทาทุกข๑ 
 ๒) ซีเอสอาร๑ในกระบวนการ (CSR-in-Process) เป็นการท า “ธุรกิจเพ่ือสังคม” โดยน าเอา
ความรับผิดชอบตํอสังคมไปเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแตํการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การจัดจ าหนําย และการให๎บริการหลังการขาย ที่ตระหนักถึงการปูองกันและก าจัดมลภาวะตําง ๆ 
การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข๎อมูลอยํางโปรํงใสตํอผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย การชดเชยความบกพรํองจากสินค๎าและบริการ ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้เป็นการด าเนินการในเวลาปกติ
ของการท างาน ธุรกิจเพ่ือสังคมคือ Social Business เป็นสํวนประกอบยํอยของการประกอบการ
สังคม (Social Entrepreneurship) 
 ๓) ซีเอสอาร๑ทั้งกระบวนการ (CSR-as-Process) เป็น “กิจการเพ่ือสังคม” มักเป็นองค๑กรที่
ด าเนินงานโดยไมํแสวงหาก าไร มีวัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งเพ่ือยังประโยชน๑ให๎แกํสัง คมในทุก
กระบวนการของกิจการ ได๎แกํ มูลนิธิ องค๑กรสาธารณประโยชน๑ องค๑กรประชาชน และสํวนราชการ
ตําง ๆ 
 อยํางไรก็ดี กิจการเพ่ือสังคมในความหมายเต็มของ CSR-as-Process นั้น มีข๎อแตกตํางจาก
หนํวยงานที่เรียกตัวเองวํา องค๑กรที่ไมํมีวัตถุประสงค๑หาก าไร (Nonprofit Organization) ตรงที่
หนํวยงานที่ไมํหาก าไรอาจอยูํในสภาพที่ไมํมีก าไรให๎ทั้งแกํตนเองและแกํสังคม อันเนื่องมาจากการขาด
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔) ซีเอสอาร๑ทั้งวิสาหกิจ (CSR-as-Enterprise) เป็น “วิสาหกิจสังคม” หรือ Social 
Enterprise เป็นธุรกิจที่หารายได๎ด๎วยนวัตกรรม การแสวงหาโอกาสจากความอยุติธรรม การไมํยึดติด
กับกฎเกณฑ๑ ซึ่งแบํงเป็นองค๑กรแบบดั้งเดิมที่ไมํแสวงหาก าไร องค๑กรแบบดั้งเดิมที่แสวงหาก าไร และ
องค๑กรแบบผสม ผู๎ด าเนินงานในวิสาหกิจสังคมเรียกวํา ผู๎ประกอบการสังคม (social Entrepreneur) 
ซึ่งเป็นผู๎ที่มีความเด็ดเดี่ยว กัดติดและต๎องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือการปฏิบัติสังคมอยํางยั่งยืน 
ตัวอยํางเชํน Muhammed Yunus แหํง Grameen Bank ที่ปลํอยสินเชื่อให๎กับคนจนในบังคลาเทศ
ให๎น าเงินไปท าธุรกิจที่เรียกวําไมโครเครดิต 
 ๕) ซีเอสอาร๑ทั้งธุรกิจ (CSR-as-Business) เป็น “การท าธุรกิจสังคม” เป็นการน าเอา
ประเด็นสังคมมาท าธุรกิจซึ่งมีทั้งการผลิต การค๎า และการบริการ เชํน เป็นผู๎ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ๑ที่
ชํวยประหยัดพลังงานหรือลดมลพิษ ผู๎ชายป๓จจัยการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ๑ที่ชํวยประหยัดพลังงาน
หรือลดมลพิษ ผู๎ชายป๓จจัยการผลิตที่ไมํปนเปื้อนมีที่มาที่รับผิดชอบตํอสังคม เป็นผู๎รับซื้อขยะ
อุตสาหกรรมไปคัดแยกและหมุนเวียนน ามาใช๎ใหมํ เป็นบริษัทที่ให๎ค าปรึกษาหรือจัดฝึกอบรมทางด๎าน



 
๑๔๐ 

ซีเอสอาร๑ เป็นต๎น องค๑กรลักษณะนี้จะท าธุรกิจกับหนํวยงานที่ด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม
ในทุกระดับ๑๑๙ 
  สรุปวํา ประเภทของ CSR มีหลายประเภท กลําวถึงความรับผิดชอบตํอสังคมขององค๑กร
ตามกระบวนการ แบํงออกเป็น ซีเอสอาร๑นอกกระบวนการ ซีเอสอาร๑ในกระบวนการ ซีเอสอาร๑ทั้ง
กระบวนการ ซีเอสอาร๑ทั้งวิสาหกิจ ซีเอสอาร๑ทั้งธุรกิจ ซึ่งสามารถท าได๎ ตามกระบวนการในการด าเนิน
ธุรกิจ การศึกษาประเภทตํางๆท าให๎เราแตํละประเภท เพ่ือให๎เราสามารถปรับแนวคิด และการ
ด าเนินงาน CSR ให๎เหมาะสมกับพันธกิจ วิสัยทัศน๑ และสภาพแวดล๎อมขององค๑กรได๎ 
 สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมได๎ออกแนวปฏิบัติทางด๎านซีเอสอาร๑ชื่อ “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” โดย
ได๎แบํงแนวปฏิบัติในเรื่องซีเอสอาร๑ได๎เป็น ๘ หัวข๎อ ดังนี้ 
 ๑) การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
  การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให๎มีระบบบริหารจัดการอยํางรู๎หน๎าที่มีความ
รับผิดชอบในการจัดการอยํางโปรํงใส เทําเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได๎ ซึ่งจะ
ชํวยสร๎างความเอมั่นและความม่ันใจตํอผู๎ถือหุ๎นผู๎ลงทุน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย อัน
จะน าไปสูํความเติมโตแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนของธุรกิจ 
 ๒) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
  การประกอบธุรกิจด๎วยความเป็นธรรมยํอมกํอให๎เกิดความเชื่อมั่นกับผู๎เกี่ยวข๎อง อันจะ
สํงผลดีตํอกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจโดยไมํเห็นแกํผลประโยชน๑อื่นที่อาจได๎มาจากการด าเนินงานที่ไมํถูกต๎องตามท านองคลอง
ธรรม 
 ๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันมีสํวนสัมพันธ๑กับ
ธุรกิจในลักษณะการเพ่ิมคุณคําและทรัพยากรบุคคล นับเป็นป๓จจัยส าคัญของธุรกิจในการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต ดังนั้นธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและเงื่อนไขในการท างานให๎
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได๎มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได๎ รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพ่ิมพูนทักษะในการท างาน 
 ๔) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  สินค๎าและ/หรือบริการของธุรกิจไมํควรกํอให๎เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตํอผู๎บริโภค 
ทั้งนี้ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค๎า/บริการให๎มีความเป็นสากล และให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงได๎ 
รวมทัง้ควรพัฒนาสินค๎า/บริการ เพ่ือเป็นประโยชน๑ในการชํวยแก๎ไขป๓ญหาของสังคมด๎วย 
 ๕) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  ชุมชนและสังคมที่เข๎มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความส าคัญยิ่งในฐานะเป็น
ป๓จจัยเอ้ือตํอการด าเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมและ/หรือมีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนและสังคมที่ได๎รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค๎า/บริการ

                                                           
๑๑๙เรื่องเดิม, หน๎า ๒๕ – ๒๖. 



 
๑๔๑ 

ของธุรกิจ โดยการแสดงตัวกับพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร๎อมกับคิดค๎นวิธีการที่จะลดและหยุด
ผลกระทบในทางลบตํอชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจในที่สุด 
 ๖) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกบวกกับป๓จจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมหาศาลเกินกวําความจ าเป็น ยัง
กํอให๎เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสํงผลให๎เกิดภาวะโลกร๎อนตามมา โดย
ภาวะโลกร๎อนดังกลําวจะกระทบตํอมนุษย๑และระบบนิเวศตํอไป ดังนั้นธุรกิจจึงมีหน๎าที่ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตมนุษย๑ ด๎วยการจัดการป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม โดยถือวําการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมเป็นหน๎าที่
รํวมกันของทุกคน 
 ๗) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ในการด าเนินธุรกิจควรน าแนวคิดซีเอสอาร๑มาประยุกต๑ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับการวางแผนกลยุทธ๑ทางธุรกิจอยํางกลมกลืนโดยน าความรู๎ที่
เกิดจากประสบการณ๑การด าเนินงานด๎านซีเอสอาร๑มาพัฒนาปรับใช๎ และคิดค๎นให๎เกิดนวัตกรรมทาง
ธุรกิจที่สามารถสร๎างประโยชน๑๑๒๐ 
  กลําวโดยสรุป การด าเนินธุรกิจด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคม เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการค านึงถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งในพ้ืนที่
ปฏิบัติการและสังคมโดยรวม มีแนวทางการบริหารงานตามหลัก ก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ กรอบการบริหารจัดการการด าเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม แนว
ทางการด าเนินงานการลงทุนทางสังคม แนวทางการด าเนินงานการให๎เพ่ือสังคม และมีนโยบายการ
บริหารจัดการกิจกรรมด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมและด๎านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือสร๎างโอกาสด าเนินธุรกิจให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 

๒.๔.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สํงเสริมคํานิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ให๎อยูํในหลักความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล มีภูมิค๎ุมกัน ในการด าเนินชีวิต ผํานโครงการต๎นแบบในชุมชน ซึ่งสํงผลโดยตรงตํอทัศนคติใน
การท างาน อยํางมีจริยธรรม เสียสละ อุทิศตน และเห็นแกํสํวนรวมองค๑กรและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวํา ๒๕ 
ปี ตั้งแตํกํอนเกิดวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได๎ทรงเน๎นย้ าแนวทางการแก๎ไขเพ่ือให๎
รอดพ๎น และสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑และความเปลี่ยนแปลง
ตํางๆ๑๒๑  

                                                           
๑๒๐เรื่องเดิม, หน๎า ๔๘ – ๕๐. 
๑๒๑มูลนิธิชัยพัฒนา, เศรษฐกิจพอเพียง, http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/ 

porpeing/porpeing.html ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/%20porpeing/porpeing.html
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/%20porpeing/porpeing.html


 
๑๔๒ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชด ารัสวํา “เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผํนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรองรับ
บ๎านเรือน ตัวอาคารไว๎นั่นเอง สิ่งกํอสร๎างจะมั่นคงได๎ก็อยูํที่เสาเข็ม แตํคนสํวนมากมองไมํเห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด๎วยซ้ า”๑๒๒  
 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ กลําววํา “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนว
ทางการพัฒนาที่เน๎นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ส านึกในคุณธรรม และการมี
ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดีพอ ที่จะต๎านทาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ จากกระแสโลภาภิ
วัตน๑ ด๎วยปรัชญาดังกลําวนี้ สหประชาชาติจึงมุํงเน๎นเพียรพยายาม และสํงเสริมการพัฒนาคน ให๎
ความส าคัญตํอการอยูํดีมีสุขของประชาชนเป็นเปูาหมายศูนย๑กลางในการพัฒนา” 
 ฯพณฯ จิกมี  ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีประเทศภูฎาน กลําววํา “หัวใจของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การอยูํได๎ด๎วยสิ่งที่มีอยูํอยํางยั่งยืน หลายประเทศที่สังคมพัฒนาจุดหน๎าไปไกล ร่ ารวย
ในทางวัตถุและทางเศรษฐกิจ แตํในขณะเดียวกัน กลับยากจนทางจิตใจ จึงต๎องพัฒนาทั้ง ๒ สํวนนี้ไป
ด๎วยกัน ซึ่งไทยเองจะสามารถสร๎างโลกใบใหมํจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างชีวิตที่ยั่งยืน 
และสุดท๎ายจะไมํหยุดเพียงแคํในประเทศ แตํจะเป็นหลักการ และแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากท าได๎
ส าเร็จ ไทยก็คือ ผู๎น า...”๑๒๓ 
 ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข...ความคิดรวบยอด 
 เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาที่พร๎อมน าไปประยุกต๑ใช๎ในทุกระดับ ทุก
สาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ทั้งภาคการเกษตร ภาคชนบท ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย๑ และ
การค๎าการลงทุนระหวํางประเทศ จึงวางกรอบความคิดของความพอเพียงบนทางสายกลางนี้วําจะต๎อง
ประกอบด๎วย ๓ คุณลักษณะพร๎อม ๆ กัน จะขาดอยํางหนึ่งอยํางใดมิได๎ คือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และต๎องมีภูมิคุ๎มกันให๎ตัวเองและสังคมพอสมควร หากต๎องเผชิญกับผลกระทบใด ๆ โดยการ
ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ จะต๎องตั้งบน ๒ เงื่อนไข คือ ความรู๎และคุณธรรม 
 

                                                           
๑๒๒พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระราชด ารัส, (วารสารชัยพัฒนา), 

เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒. 
๑๒๓ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ สสส., การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (สมาคมการจัดการงานบุคคลแหํงประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน๎า ๑๐. 



 
๑๔๓ 

 
 

แผนภูมิ ๒.๑๘ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป ไมํสุดโตํงเกินไป 
การผลิตและการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ รู๎วําสิ่งใดควรจําย สิ่งใดควรรักษาไว๎ รู๎ความเป็น
ของตัวเอง โดยต๎องประเมินจากสถานการณ๑รอบตัว มองเห็นวิธีการเพ่ิมรายได๎ที่ถาวร จะลดการใช๎
จํายที่เกินจ าเป็น ขณะเดียวกันความพอดีนั้นจะต๎องตั้งอยูํบนพ้ืนฐาน ที่ต๎องไมํเบียดเบียนตนเอง และ
ผู๎อื่นด๎วย เพื่อสร๎างให๎ตนเองเข๎มแข็ง ลดการพึ่งพาผู๎อื่น 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต๎องเป็นไปอยําง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุป๓จจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้น กับการ
กระท านั้น ๆ อยํางรอบคอบรอบด๎าน โดยพิจารณาอยํางเที่ยงตรง ปราศจากอคติ 
 การมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวในทุก ๆ ด๎านให๎พร๎อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล๎และไกล ซึ่งเป็นฐานส าคัญ ท าให๎การ
พิจารณาในเรื่องความพอประมาณชัดเจนขึ้น เหมาะสมขึ้น โดยตั้งบนความไมํประมาท 
 สํวนการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น ต๎องอาศัยทั้ง
ความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ 
 ความรู๎ ประกอบด๎วยความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู๎เหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 คุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความสัตย๑สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติป๓ญญาในการด าเนินชีวิต  รวมถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํและความ
สามัคคี๑๒๔ 

                                                           
๑๒๔ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ สสส., การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๖. 



 
๑๔๔ 

กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  
เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน๑ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต๎องมีระบบภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตํอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อยํางยิ่งในการน าวิชาการตํางๆ มาใช๎ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี  และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ให๎มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย๑สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ป๓ญญา และความรอบคอบ เพ่ือให๎สมดุลและพร๎อมตํอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได๎เป็นอยํางด ี 
 ๒.๔.๕  แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร 
 ค าวํา “วัฒนธรรมองค๑การ” หมายถึง “ชุดของคํานิยม ความเชื่อ ความเข๎าใจ ทัศนคติ และ
วิธีคิด ที่สมาชิกขององค๑การนั้นยึดถือรํวมกัน และเป็นสิ่งที่ถํายทอดตํอเนื่องไปยัง สมาชิกรุํนใหมํ ๆ 
ขององค๑การ” วัฒนธรรมองค๑การนี้จะถูกใช๎และยึดถือกันจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่สํงผลตํอวิธีคิด 
ความรู๎สึก และพฤติกรรมของผู๎บริหารรวมทั้งบุคลากรที่แสดงออกตํอกันและที่จะแสดงออกตํอบุคคล
อ่ืน ๆ ภายนอกองค๑การด๎วย 
 วัฒนธรรมองค๑การเป็นสิ่งที่ท้ังสามารถสังเกตเห็นได๎และที่ยากตํอการสังเกตเห็น กลําวคือมี ๒ 
ระดับ ได๎แกํ 
 ๑) วัฒนธรรมองค๑การระดับที่มองเห็นได๎ (Surface level) เชํน สัญลักษณ๑ พิธีกรรม ค า
ขวัญ สโลแกน วิสัยทัศน๑ พฤติกรรมการแสดงออกตํอกัน ภาษาท่ีใช๎ การแตํงกาย การจัดที่ท างาน เป็น
ต๎น 
 ๒) วัฒนธรรมองค๑การในระดับลึก (Underlying Level) ยากตํอการมองเห็น แตํมี
ความส าคัญอยํางยิ่งเพราะเป็นตัวที่ไปก าหนดวัฒนธรรมองค๑การในระดับที่มองเห็นได๎ ยกตัวอยํางเชํน 
คํานิยม ความเชื่อ ฐานคติ วิธีคิด ทั้งหมดนี้บางครั้งเรียกรวมวํา “กระบวนทัศน๑” (Paradigm) 
 

 
แผนภูมิ ๒.๑๙ โครงข่ายวัฒนธรรมองค์การ The Cultural Web 



 
๑๔๕ 

 วัฒนธรรมองค๑การจึงมิใชํเป็นเพียงค าขวัญที่องค๑การเขียนติดประกาศไว๎ข๎างฝาเพ่ือให๎
บุคลากรปฏิบัติตาม แตํมันคือ “วิถีชีวิต” ของผู๎คนทุกระดับในองค๑การ วัฒนธรรมองค๑การที่ทรงพลัง
มักเป็นสิ่งที่ผํานกระบวนการของการคิดรํวมกัน การแสดงความเห็นชอบรํวมกันของผู๎คนทุกระดับใน
องค๑การ จนตกผลึกเป็นความเห็นพ๎องที่บุคลากรจะใช๎เป็นแนวทางในการใช๎เป็นหลักที่จะยึดถือ
รํวมกัน องค๑การที่มีองค๑ประกอบดังตํอไปนี้ มักเป็นองค๑การที่มีวัฒนธรรมที่เข๎มแข็ง เชํน 
 (๑) องค๑การที่มีวิสัยทัศน๑ที่สามารถสร๎างพลังใจและได๎อารมณ๑รํวมกับพนักงาน 
 (๒) คนในองค๑การมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมํุงมั่นด าเนินการให๎วิสัยทัศน๑เป็นจริง 
 (๓) องค๑การกับบุคลากรกรมีคํานิยมพ้ืนฐานรํวมกัน 
 (๔) บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค๑การและมุํงมั่นท างานให๎ดีขึ้น 
 (๕) บุคลากรมีความเคารพเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
 (๖) เป็นองค๑การที่เน๎นความสัมพันธ๑ระยะยาว 
 (๗) เป็นสถานที่ท างานที่เต็มไปด๎วยความสุขกับการท างาน 
 ส าหรับองค๑การที่ต๎องการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก าหนด
คํานิยมวัฒนธรรมขององค๑การ ควรสร๎างกระบวนการในการเห็นชอบรํวมกันของบุคลากรในองค๑การ 
โดยมีหลักคํานิยมวัฒนธรรมที่ส าคัญ ๆ ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางได๎ดังนี้ เชํน 
 (๑) คํานิยมเรื่อง “การพอประมาณ” สํงเสริมให๎บุคลากรรู๎จักด ารงชีวิตแบบพออยูํพอกิน 
 (๒) คํานิยมเรื่องสํงเสริมให๎บุคลากรท างานแบบ “มีสติ สงบ และมีหลักการ”  คือท างานด๎วย
สติป๓ญญา พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีหลักคิด ไมํหวั่นไหวโลเลงําย ๆ ไปกับกระแสคํานิยม 
 (๓) คํานิยมเรื่อง “การพ่ึงพาตนเอง มานะอุตสาหะ” นั่นคือรู๎จักพ่ึงพาตนเองกํอน ด๎วยความ
มานะอุตสาหะ กํอนที่จะหวังพึ่งคนอื่น 
 (๔) คํานิยมเรื่อง “การพ่ึงพาอาศัยกัน” กลําวคือ การรู๎จักสร๎างสัมพันธ๑ รู๎จักการท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืน รู๎จักการให๎และการรับ 
 (๕) คํานิยมเรื่อง “รู๎ รัก สามัคคี” กลําวคือ รู๎จริงในสิ่งที่ท า รักในสิ่งที่ท า และท างานด๎วย
ความรักความสามัคคีปรองดอง 
 (๖) คํานิยมเรื่อง “ภูมิสังคม” คือ การรู๎จักท างานด๎วยการวิเคราะห๑ข๎อเท็จจริงและปรับให๎
เหมาะสมกับกาละและเทศะ ไมํมีหรือยึดติดกับสูตรส าเร็จตายตัว 
 (๗) คํานิยมเรื่อง “มองไกล ใฝุสํวนรวม” คือ ไมํควรมองแตํผลประโยชน๑สํวนตัวระยะสั้น แตํ
การท างานที่ดีควรรู๎จักวิเคราะห๑ถึงผลกระทบในระยะยาว และให๎ความส าคัญแกํผลประโยชน๑สํวนรวม
มากกวําผลประโยชน๑สํวนตน เป็นต๎น๑๒๕ 
 ๒.๔.๖ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา(Contemplative Education) 

การพัฒนาจิตเพ่ือฝึกฝนอบรมตนเอง ถือเป็นเรื่อง ใหญํและเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะเป็น
รากฐานในการพัฒนาในทุกๆสิ่ง  ชีวิตของคนเราจะสูงสํงหรือตกต่ า ก็อยูํที่การพัฒนาตนเองในภพชาติ
                                                           

๑๒๕ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, (สสส. และ สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแหํงประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน๎า ๑๑๓ – ๑๑๕. 



 
๑๔๖ 

ป๓จจุบันนี้เป็นส าคัญ ปกติของมนุษย๑จะรักสุข เกลียดทุกข๑ ปรารถนาความสุขทั้งกายและใจ แตํใน
สภาพที่เป็นอยูํมนุษย๑สํวนใหญํให๎ความส าคัญกับกายมากกวําจิตใจหลายเทํา วิถีชีวิตจึงไมํสมดุล มุํง
แสวงหาความสุขทางกายและความมั่งมีด๎านวัตถุมากกวําการแสวงหาความสุขสงบทางใจ “จิต” หรือ 
“ใจ” เป็นบํอเกิดของความดีและความชั่วทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค๑ทรงตรัสวํา  “ธรรมทั้งหลายมีใจ
เป็นใหญํ มีใจเป็นประธาน ทุกอยํางส าเร็จด๎วยใจ” ดังนั้นการพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก๎วของการพัฒนา
ทั้งปวง 

จิรัฐกาล  พงศ๑ภคเธียร (๒๕๕๐) ได๎ประมวลแนวคิดเกี่ยวกับ จิตตป๓ญญา ไว๎วํา ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๙  ศูนย๑จิตตป๓ญญาศึกษา (Contemplative Education Center) ได๎กํอตั้งขึ้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู๎แบบจิตตป๓ญญาศึกษา โดยมีค าอธิบายค าวําจิตตป๓ญญา
ศึกษาทีใ่ช๎ในเอกสารของหนํวยงานเบื้องต๎นวํา จิตตป๓ญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยใจ
อยํางใครํครวญ การศึกษาที่เน๎นการพัฒนาด๎านในอยํางแท๎จริงเพ่ือให๎เกิดความตระหนักรู๎ถึงคุณคํา
ของสิ่งตําง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อํอนน๎อมตํอธรรมชาติ มีจิตส านึกตํอ
สํวนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร๑ตํางๆ มาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎อยํางสมดุล  ทั้งนี้ได๎มีองค๑กร/ 
สถาบันอื่นๆ ในเครือขํายจิตตป๓ญญาศึกษาท่ีขับเคลื่อนการเรียนรู๎ในลักษณะนี้ในสังคมไทยมาโดยไมํได๎
ใช๎ค าวํา “จิตตป๓ญญาศึกษา” แตํเป็นการเรียกขานในนามของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ การศึกษาที่พัฒนาจิตใจ กระบวนการเรียนรู๎อยํางมีจิตวิญญาณแบบองค๑รวม
การศึกษาวิถีพุทธ หรือจิตวิวัฒน๑ศึกษา สถาบันเหลํานั้นได๎แกํ โรงเรียนรุํงอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ 
เครือขํายโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส เสมสิกขาลัย และสถาบันขวัญเมือง เป็นต๎น 

๑. ความหมายของจิตตป๓ญญาศึกษา (Contemplative Education) 
นักวิชาการที่มีความสนใจและน าเอาแนวคิด Contemplative Education มาใช๎ในงานของ

ตน ได๎ให๎ความหมายของค านี้ไว๎อยํางนําสนใจและได๎แสดงถึงหลักการ แนวทาง และวิธีการจัด
การศึกษาลักษณะนี้ให๎เห็นทั้งในลักษณะที่มีความคล๎ายคลึงและข๎อแตกตํางที่ชํวยเติมความเข๎าใจถึง
ค าๆนี้ได๎ดียิ่งขึ้น 

Contemplative มาจากค าวํา contemplari ซึ่งเป็นภาษาลาติน หมายถึง การสังเกต 
พิจารณา เพํงดูอยํางตั้งใจ (Deborah J. Haynes อ๎างถึงใน www.contemplativemind.org)   

 Deborah J. Haynes (www.contemplativemind.org) กลําววํา Contemplative 
Education เป็นวิธีการที่จะพัฒนาสมาธิ ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง และเพ่ือกํอให๎เกิดความตระหนักรู๎ 
และความรักความเมตตา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสอนให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักเทคนิคของการตระหนักรู๎ สมาธิ 
และวิธีการที่จะก าหนดความตั้งใจ นั้นมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอยุคป๓จจุบันซึ่งเป็นยุคแหํงการแยกสํวน 
ยุคแหํงความรวดเร็ว การมีภารกิจอันหลากหลาย และถูกรบกวนสมาธิอยํางตํอเนื่อง  

การสอนแบบ Contemplative Education เป็นแนวการสอนแบบสหวิทยาการ มีการฝึก
ปฏิบัติอยํางงํายๆเชํนการยิงธนู การนั่งสงบนิ่ง การฝึกตระหนักรู๎ลมหายใจ และฝึกการเขียน กิจกรรม
เหลํานี้ชํวยให๎เกิดบรรยากาศของความเคารพ ท าให๎ชั้นเรียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เมื่อการเรียน
ได๎กํอให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วยความเคารพแล๎ว ผู๎เรียนก็เรียนรู๎ที่จะฟ๓ง เขียน และ โต๎แย๎ง
อยํางมีวัฒนธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหลํานี้จะชํวยให๎เขากลายเป็นพลเมืองที่เคารพกฎระเบียบ  



 
๑๔๗ 

Arthur Zajonc (www.amherst.edu) กลําววํา การใครํครวญ (contemplation) เป็น
กิจกรรมงํายๆ อยํางหนึ่งของมนุษย๑ ที่เมื่อน ามาใช๎ในวงวิชาการ จะท าให๎ผู๎เรียนได๎มีความสัมพันธ๑แบบ
ใหมํกับตนเอง กับผู๎อ่ืน และกับโลก การใครํครวญจะให๎ความรู๎ที่ไมํใชํความรู๎บนฐานข๎อมูล และการ
แยกแยะระหวํางอัตวิสัยกับภววิสัย แตํเน๎นความรู๎ ป๓ญญา เกี่ยวกับความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกันของ
สรรพสิ่ง การตั้งค าถามแบบใครํครวญนี้จะน าไปสูํการศึกษาที่ท าให๎ผู๎ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
Contemplative Education ท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู๎อ่ืน การตั้งค าถามนี้
เป็นการมีสํวนรํวมท าให๎เราได๎เข๎าใกล๎กันและกันและเข๎าใกล๎โลกทางกายภาพมากขึ้น  รากฐานของ  
Contemplative Education ไมํได๎ปรากฏอยูํเพียงแคํในปรัชญาตะวันออกและปรัชญาคริสต๑ศาสนา
เทํานั้น แตํยังมีอยูํในเปูาหมายที่มุํงสูํความชัดแจ๎งของกรีก  การใครํครวญอยูํที่หัวใจของความรู๎
เนื่องจากการเห็นเป็นการใครํครวญอยํางลึกซึ้ง๑๒๖ 

วิจักขณ๑ พานิช (๒๕๔๘) กลําววํา การเอาใจใสํจิตใจในกระบวนการการเรียนรู๎นั้น สามารถ
ท าไดใ๎น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. การฟ๓งอยํางลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง ฟ๓งด๎วยหัวใจ ด๎วยความตั้งใจ อยํางสัมผัส
ได๎ถึงรายละเอียดของสิ่งที่เราฟ๓งอยํางลึกซึ้งด๎วยจิตที่ตั้งมั่น ในที่นี้ยังหมายถึงการรับรู๎ในทางอ่ืนๆ ด๎วย 
เชํน การมอง การอําน การสัมผัส ฯลฯ  

๒. การน๎อมสูํใจอยํางใครํครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการตํอเนื่องจากการฟ๓ง
อยํางลึกซึ้ง กอปรกับประสบการณ๑ท่ีผํานเข๎ามาในชีวิตในทางอ่ืนๆ เมื่อเข๎ามาสูํใจแล๎ว มีการน๎อมน ามา
คิดใครํครวญดูอยํางลึกซึ้ง ซึ่งต๎องอาศัยความสงบเย็นของจิตใจเป็นพ้ืนฐาน จากนั้นก็ลองน าไปปฏิบัติ
เพ่ือให๎เห็นผลจริง ก็จะเป็นการพอกพูนความรู๎เพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง 

๓. การเฝูามองเห็นตามที่เป็นจริง (Meditation) การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนา คือการ
เฝูาดูธรรมชาติที่แท๎จริงของจิต นั่นคือการเปลี่ยนแปลง ไมํคงที่  ความบีบคั้นที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง และสภาวะของการเป็นกระแสแหํงเหตุป๓จจัยที่เลื่อนไหลตํอเนื่อง การปฏิบัติภาวนาฝึก
สังเกตธรรมชาติของจิต จะท าให๎เราเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูํภายนอก เห็นความเป็นจริงที่พ๎น
ไปจากอ านาจแหํงตัวตนของตน ที่หาได๎มีอยูํจริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผิดไปของจิตเพียง
เทํานั้น  

 สุมน อมรวิวัฒน๑ (๒๕๔๙) อธิบายความหมายของจิตตป๓ญญาศึกษาไว๎วํา เป็นการศึกษาที่
น๎อมสูํใจอยํางใครํครวญและค๎นหาความจริงของสรรพสิ่ง เป็นการเรียนรู๎ที่สร๎างกระบวนทัศน๑ใหมํ จัด
หลักสูตร เน๎นการปลูกฝ๓งความตระหนักรู๎ ความเมตตา จิตส านึกตํอสํวนรวม การน าปรัชญาแนวพุทธ
มาพัฒนาจิตและฝึกปฏิบัติจนผู๎เรียนเกิดป๓ญญา สามารถเชื่อมโยงศาสตร๑ตํางๆมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิต  

ประเวศ วะสี (๒๕๔๙) ได๎กลําวไว๎ในการประชุมเสวนา “จิตตป๓ญญาศึกษา: การเรียนรู๎จาก
ภายใน” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วํา จิตตป๓ญญาศึกษา หรือ Contemplative Education เป็นการ

                                                           
๑๒๖จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตป๓ญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน๎า ๑๒-
๑๔. 

http://www.amherst.edu/


 
๑๔๘ 

เรียนรู๎ภายใน การศึกษาด๎านในเพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ๑ เกิดการพัฒนาอยํางแท๎จริง กระบวนการ
เรียนรู๎จิตตป๓ญญาศึกษามี ดังนี้ 

๑. การเข๎าถึงโลกทัศน๑และชีวิต เรามองโลก มองธรรมชาติอยํางไร หากเราเข๎าถึงความจริงจะ
พบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเราเข๎าถึงธรรมชาติก็จะถึงความเป็นอิสระ  

๒. กิจกรรมตําง ๆ เชํนกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมอาสาสมัคร 
(volunteer) สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ 

๓. การปลีกวิเวกไปอยูํในธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติ (Retreat) ได๎รู๎ใจตนเอง เมื่อจิตสงบ
เชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณ๑ตํางๆข้ึน 

๔. การท าสมาธิ (Meditation)  
จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร (๒๕๕๐)ให๎ความหมาย จิตตป๓ญญาศึกษา เป็นการศึกษาที่มุํงพัฒนาจาก

ภายใน ให๎เกิดการตระหนักรู๎ และเกิดป๓ญญา เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่น๎อมลงสูํใจอยํางใครํครวญและ
สัมพันธ๑กับคุณธรรมความเป็นมนุษย๑ เป็นการฝึกปฏิบัติที่ไมํจ ากัดเพียงแนวทางของศาสนา หากรวมถึง
ศาสตร๑ ศิลปะ และกิจกรรมตํางๆ ที่สร๎างสัมพันธภาพและผู๎เรียนสนใจจนสามารถเข๎าถึงความจริงของ
ธรรมชาติ เข๎าใจตนเอง เข๎าใจผู๎อ่ืน เกิดความรักความเมตตา๑๒๗ 

กลําวโดยสรุป จิตตป๓ญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ เน๎นการพัฒนา
ความคิด จิตใจ อารมณ๑ภายในตนเอง อยํางแท๎จริง เพ่ือให๎เกิดการตระหนักรู๎ เข๎าใจในตนเอง เข๎าใจ
ธรรมชาติ เข๎าใจผู๎อ่ืน รู๎คุณคําของสิ่งตําง ๆ โดยเกิดความรักความเมตตา อํอนน๎อม ตํอธรรมชาติ มี
จิตส านึกตํอสํวนรวม และสามารถประยุกต๑เชื่อมโยงกับศาสตร๑ตําง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได๎
อยํางสมดุลและ มีคุณคํา ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตน การเปลี่ยนแปลงภายในองค๑กร และการ
เปลี่ยนแปลงภายในสังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานอยํางลึกซึ้ง โดยเป็นการขยายจิตส านึกโดย
ผํานกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

รูปแบบ“จิตตปัญญาพฤกษา” 
 การศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตป๓ญญาศึกษา (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
๒๕๕๑) มีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตป๓ญญาศึกษาใน
อุดมศึกษา คณะนักวิจัยจึงเห็นวําการส ารวจความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับจิตตป๓ญญาศึกษา ในงานวิจัยของ
โครงการวิจัยและจัดการความรู๎จิตตป๓ญญาศึกษาระหวํางปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ได๎มีข๎อเสนอโมเดลการ
เรียนรู๎แนวจิตตป๓ญญาศึกษาในชื่อ “จิตตป๓ญญาพฤกษา” นั้น เป็นโมเดลต๎นแบบที่มีความนําสนใจ 
เนื่องจากได๎แสดงให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑เชื่อมร๎อยระหวํางองค๑ประกอบตําง ๆ ของการเรียนรู๎ในแนว
จิตตป๓ญญาศึกษาอยํางเป็นภาพรวม ทั้งยังเป็นผลสังเคราะห๑จากการศึกษาที่ครอบคลุมกว๎างขวาง 
ได๎แกํ ประวัติแนวคิด แนวทางและวิธีปฏิบัติ วิธีวิทยาการวิจัย การประเมินผล และการประยุกต๑ใช๎ 
โครงการจึงเห็นวําโมเดล “จิตตป๓ญญาพฤกษา” ควรได๎รับการน ามาพัฒนาปรับใช๎จริงในชั้นเรียนด๎วย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

                                                           
๑๒๗จริัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 

อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๖-๑๗. 



 
๑๔๙ 

 โมเดล “จิตตป๓ญญาพฤกษา” ได๎น าเสนอการเรียนรู๎แนวจิตตป๓ญญาศึกษาเป็นต๎นไม๎ในเชิง
สัญลักษณ๑ เพ่ือให๎สะท๎อนถึงลักษณะของการเรียนรู๎วํามีองค๑ประกอบที่สอดคล๎องสัมพันธ๑กันอยําง
สิ่งมีชีวิตที่เติบโตและพัฒนาตนเองได๎ ไมํตายตัวและเป็นล าดับเส๎นตรงเหมือนเครื่องจักรกลไกอีกทั้งแตํ
ละองค๑ประกอบล๎วนเชื่อมร๎อยกันเพ่ือให๎ภาพที่เป็นหนึ่งเดียว โดยโมเดล “จิตป๓ญญาพฤกษา” มี
องค๑ประกอบทั้งสิ้น ๘ สํวน ดังนี้ 
 ๑. ราก อันเป็นฐานที่มาแหํงพัฒนาการบนฐานแนวคิดตําง ๆ ได๎แกํ แนวคิดเชิงศาสนา/
ความเชื่อ เชิงมนุษยนิยม และเชิงบูรณาการและองค๑รวม 
 ๒. ผล หมายถึง เปูาหมายการเรียนรู๎สูํจิตใหญํที่กว๎างขวางครอบคลุม ไปพ๎นจากความคับ
แคบของตัวตน และเห็นความเชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง 
 ๓. แกํน เป็นหลักการแนวคิดส าคัญของการเรียนรู๎แบบจิตตป๓ญญาศึกษา หมาย ถึง 
องค๑ประกอบหรือกระแสแหํงการพัฒนาสูํจิตใหญํ โดยเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมํ
สามารถสร๎าง จัดการ บังคับ หรือสั่งการให๎เกิด แตํสามารถจัดกระบวนการเพ่ือสร๎างเหตุป๓จจัยที่เอ้ือ
ตํอการเคลื่อนของกระแส หรือเป็นป๓จจัยกํอให๎เกิดองค๑ประกอบได๎ “แกน” มีองค๑ประกอบ ๕ 
ประการ ดังนี้ 
  ๓.๑ การมีสติ เปิดรับประสบการณ๑ตรงในป๓จจุบันขณะอยํางเต็มเปี่ยม (Mindfulness) 
การมีสติ อยูํในป๓จจุบันขณะ สามารถระลึกรู๎ได๎ถึงการด ารงอยูํของกายและใจของตนเอง เป็นก๎าวแรก
ที่ส าคัญอยํางยิ่ง เป็นประตูสูํการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญอาจกลําวได๎วําการมีสติเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานส าคัญท่ีใช๎จ าแนกจิตตป๓ญญาศึกษาออกจากการศึกษาอ่ืน ๆ โดยทั่วไป 
  ๓.๒ การสืบค๎นกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะกับตน ( Investigation) ด๎วยบุคคลมีจริต
ความคุ๎นเคยและข๎อจ ากัดผิดแผกแตกตํางกัน กระบวนการเรียนรู๎จึงต๎องจัดหรือปรับให๎เหมาะสม
สอดคล๎องกับจริตของผู๎เรียนซึ่งมีความหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะตน 
  ๓.๓ การน๎อมมาปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจริงจัง (Natural Effort) น าเอาเครื่องมือ วิธีการ 
และกระบวนการเรียนรู๎ที่สืบค๎นได๎มาปฏิบัติอยํางมุํงม่ันตั้งใจเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
  ๓.๔ ความเบิกบานและผํอนคลาย (Delightful Relaxation) ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดใน
กระบวนการเรียนรู๎นั้น พึงปฏิบัติด๎วยความเบิกบาน ไมํเครํงเครียด ไมํกดดัน  และรู๎สึกผํอนคลาย
ออกมาจากภายในใจ 
  ๓.๕ การมีจิตใจตั้งมั่นและเป็นกลาง (Sustained Equanimity) มีจิตที่เป็นสมาธิ มีใจ
เป็นกลาง ละวางอคติ ทิฐิ และตัวตน เฝูามองธรรมชาติตามท่ีเป็นโดยไมํแทรกแซง 
  แกํนทั้ง ๕ ข๎อนี้สามารถเรียกเป็นชื่อยํอในภาษาอังกฤษได๎วํา “MINDS” เมื่อเชื่อมโยงกับ
ผลที่เกิดขึ้นในเบื้องปลาย คือ “จิตใหญํ” หรือ “Big Mind” ที่กว๎างใหญํไพศาลครอบคลุมทั่วทั้ง
โลกธาตุ เมื่อเชื่อมร๎อยกันอาจเรียกได๎วําเป็น “กระแสจากจิตเล็กสูํจิตใหญํ” หรือ “MINDS to Big 
Mind” เป็นมรรคสูํการตื่นรู๎และการเกิดจิตส านึกใหมํ 
 ๔. กระพ้ี หมายถึง บริบทของกระบวนการเรียนรู๎และปฏิบัติ ได๎แกํ สังฆะ คือ การให๎คุณคํา
ตํอการสร๎างชุมชนกัลยาณมิตรแหํงการเรียนรู๎ และวัฒนธรรม คือ การให๎คุณคําแกํรากฐานทางภูมิ
ป๓ญญาที่หลากหลาย และการไมํแยกขาดจากบริบททางวัฒนธรรม 



 
๑๕๐ 

 ๕. เปลือก คือ รูปแบบพิธีกรรมและวิธีการเรียนรู๎ที่ปรากฏเดํนชัด หมายความครอบคลุมถึง
เครื่องมือ การปฏิบัติในรูปแบบตําง ๆ ของจิตตป๓ญญาศึกษา 
 ๖. เมล็ด หมายถึง ศักยภาพภายในของมนุษย๑ทุกคน 
 ๗. ผืนดิน หมายถึง วงการตําง ๆ ที่น าแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา ไปประยุกต๑ใช๎ให๎เข๎ากับ
บริบทเฉพาะของตน เทียบได๎กับผืนดิน แตํละแหํงที่มีความเหมาะสม อุดมสมบูรณ๑ ชุํมชื้น เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎แตกตํางกัน 
 ๘. ความรู๎ในการปลูกและดูแล หมายถึง การวิจัยสืบค๎นความรู๎ และการวัดประเมินส าหรับ
จิตตป๓ญญาศึกษา เนื่องด๎วยระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการสร๎างความรู๎ใหมํเพ่ือให๎เติบโต ขณะที่การ
ประเมินเป็นการเฝูาสังเกตสร๎างเหตุป๓จจัยอันเหมาะควร ทบทวนการเรียนรู๎ และหวนไปใสํปุ๋ยพรวน
ดินรักษาดูแลให๎จิตตป๓ญญาศึกษาให๎เติบโตเข๎มแข็งและงดงาม 

 
แผนภูมิ ๒.๒๐ องค์ประกอบของโมเดล “จิตตปัญญาพฤกษา” 

 
 ผลการศึกษาของโครงการวิจัยและจัดการความรู๎จิตตป๓ญญาศึกษายังได๎ให๎ค านิยามวํา จิตต

ป๓ญญาศึกษา หมายถึง “กระบวนการเรียนรู๎และชุมชนที่เป็นเหตุป๓จจัยเกื้อกูลตํอองค๑ประกอบหรือ
กระแสแหํงการพัฒนาจากจิตเล็กสูํจิตใหญํ โดยหยั่งรากลงถึงฐานคิดเชิงศาสนา มนุษยนิยมและองค๑
รวมบูรณาการ” โดยจิตเล็กหมายถึง ที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนที่คับแคบ อึดอัดกับการมองโลกเป็นสํวน
เสี้ยว และจิตใหญํ หมายถึง จิตที่ตื่นรู๎ หยั่งรู๎ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเป็นองค๑รวม มีความรักความ
เมตตาอันกว๎างใหญํไพศาลไมํมีประมาณ กระบวนการเรียนรู๎เปรียบเสมือน “เปลือก” ชุมชน
เปรียบเสมือน “กระพ้ี” องค๑ประกอบหรือกระแสแหํงการพัฒนาเปรียบเสมือน “แกํน” จิตใหญํ 



 
๑๕๑ 

เปรียบเสมือน “ผล” และฐานคิดเชิงศาสนา/ความเชื่อ มนุษยนิยม และองค๑รวมบูรณาการ
เปรียบเสมือน “ราก” ทั้งสาม (ชลลดา ทองทวี และคณะ, ๒๕๕๑ : ๑๖๔-๑๗๗)๑๒๘ 

ลักษณะความรู๎ในทางวิทยาศาสตร๑อีกอยํางหนึ่ง  คือ  สามารถชํวยอธิบายพยากรณ๑หรือ
คาดหมายอนาคตได๎จากเงื่อนไขของเหตุป๓จจัย  เหตุป๓จจัยหนึ่งยํอมเกิดผลเฉพาะอยํางหนึ่งเสมอ  
วิทยาศาสตร๑ไมํปฏิเสธความรู๎ที่ได๎จากนิรนัย  แตํการนิรนัยนั้นวิทยาศาสตร๑ถือเป็นเพียงเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร๑ที่ชํวยให๎การแสวงหาความรู๎  กระท าได๎รวดเร็ว  แมํนย า  และกระชับยิ่งขึ้นเทํานั้น 

เมื่อกลับมาพิจารณาทฤษฎีความรู๎ทางพุทธศาสนา  เพ่ือเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร๑  เราจะ
ทราบวํา  พุทธศาสนานั้นมีการพัฒนาป๓ญญาและการแสวงหาความรู๎ได๎ ๓ ทาง  คือ 

๑). สุตตมยป๓ญญา ความรู๎ที่ได๎จากการได๎ยินได๎ฟ๓ง  หรือความรู๎ที่ได๎จากข๎อมูลขําวสาร 
(Information) ถือเป็นความรู๎เชิงประจักษ๑ที่ได๎จากประสาทสัมผัส  (Empiricism) หรือจาก
ประสบการณ๑ 

๒). จินตามยป๓ญญา ความรู๎ที่ได๎จากการคิดการใช๎เหตุผล (Rationalism) โดยวิธีโยนิโส
มนสิการ กลําวถึง พิจารณาเพ่ือเข๎าถึงความจริงโดยสืบค๎นหาเหตุผลไปตามล าดับจนถึงต๎นเหตุ  รู๎จัก
แยกแยะองค๑ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ๑แหํงเหตุป๓จจัย ใครํครวญตริตรอง รู๎จัก
สิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลกรรมให๎เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบเพื่อมิให๎เกิดตัณหาและอวิชชา 

๓). ภาวนามยป๓ญญา ความรู๎ที่เกิดจากการปฏิบัติ (pragmatism) การบ าเพ็ญเพียร การ
ฝึกอบรมเพ่ือเจริญป๓ญญาให๎รู๎เทําทัน และเข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนมีจิตใจเป็นอิสระไมํ
ถูกครอบง าด๎วยกิเลสและความทุกข๑ 

สุตตมยป๓ญญา หรือความรู๎เชิงประจักษ๑โดยทั่วไปนั้น ปรัชญาพุทธมีความเห็นวําเป็นเพียง
ความรู๎ทางโลก เป็นความรู๎ทางอุตุนิยมและพีชนิยามที่ยังไมํสามารถน ามาแก๎ป๓ญหาทางจิตวิญญาณ 
หรือใช๎ในการอธิบายธรรมนิยามอ่ืน ๆ ได๎ เป็นความรู๎ทางประสบการณ๑ที่ได๎จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕  
ที่ยังไมํกํอให๎เกิดญาณทัศนะที่สมบูรณ๑ถูกต๎องตามความเป็นจริง จนกวําความรู๎ที่ได๎จากประสบการณ๑
นั้นจะได๎รับการกลั่นกรองจากสัมผัสที่ ๖ คือ ใจ หรือธรรมารมณ๑ สามารถวิเคราะห๑ใครํครวญหา
เหตุผลตามหลักไตรสิกขา จนเกิดป๓ญญาในการพัฒนาจิตให๎เป็นอิสระพ๎นจากกิเลสทั้งปวง  

ปรัชญาพุทธมีความเห็นวํา ความรู๎เชิงประจักษ๑โดยทั่วไปที่ยังไมํได๎รับการกลั่นกรองด๎วยอาส
วักขยญาณนั้น เป็นเพียงความรู๎ที่ท าให๎มนุษย๑รู๎จักโลกและยึดติดกับโลกตามแนวความคิดทาง
วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี ที่สอนให๎มนุษย๑ถือโอกาสตักตวงเอาความสุขสบายจากการที่ได๎พิชิตโลก พิชิต
ธรรมชาติ จนท าให๎โลกและมนุษย๑อยูํกับมลภาวะอันเป็นป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑พยายาม แก๎ไขอยูํ
ในขณะนี้ ความรู๎เชิงประจักษ๑ท่ีสมบูรณ๑นั้น ปรัชญาพุทธเห็นวํา ควรมีลักษณะ ๒ ประการ คือ 

ประการแรก ควรเป็นความรู๎แบบภววิสัย (Objective) ที่สามารถมองเห็นความจริงด๎วย
ป๓ญญา เป็นความรู๎เพ่ือการรับรู๎ โดยปราศจากความชอบชังแบบอัตวิสัย (Subjective) เป็นความรู๎ที่
มิได๎เป็นไปเพ่ือการเสพสนองบ าเรออินทรีย๑ 
                                                           

๑๒๘พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และคณะ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จิตตปัญญาศึกษา, (สสส. และ ศูนย๑จิตตป๓ญญาศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หน๎า ๑๖ – 
๑๙. 



 
๑๕๒ 

ประการที่สอง เป็นความรู๎ที่กํอให๎เกิดคุณคําตํอการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ๑ กํอให๎เกิดประโยชน๑
ตํอประสบการณ๑ชีวิตในด๎านที่นําพอใจและไมํพอใจ 

ปรัชญาพุทธเชื่อวํา ความรู๎และการรับรู๎เป็นกิจกรรมของชีวิต เป็นการแสวงหาประโยชน๑จาก
สิ่งรับรู๎เพ่ือน าไปแก๎ป๓ญหาและพัฒนาจิตใจ  ปรัชญาพุทธเห็นด๎วยกับชาวประสบการณ๑นิยมที่เชื่อวํา  
ความรู๎และความจริงนั้นไมํได๎ถูกประทับในจิตวิญญาณของคนเรามาตั้งแตํเกิดตามความเชื่อของชาว
เหตุผลนิยม เชํน Plato แตํต๎องอาศัยการได๎ยินได๎ฟ๓งได๎เห็นได๎เรียนรู๎ ประสบการณ๑จึงจะเกิดส านึกวํา
ตนรู๎   

กลําวโดยสรุปพุทธปรัชญาเชื่อวํา ความรู๎ชั้นสูงนั้น ได๎จากการพัฒนาป๓ญญาทั้ง ๓ 
กระบวนการ กิจกรรมของป๓ญญาเป็นรากฐานในการแสวงหาสัจธรรม  ปรัชญาพุทธสอนให๎ใช๎ความคิด
อยํางเป็นระบบสืบสาวหาเหตุป๓จจัยด๎วยโยนิโสมนสิการ  เพื่อให๎เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต๎อง 
เชํน คิดถึงเหตุป๓จจัยในการเกิดทุกขเวทนาตามหลักปฏิจจสมุปบาท  คิดแบบแยกองค๑ประกอบ  เชํน  
วิเคราะห๑ถึงรูปและนามที่ประกอบกันขึ้นเป็นเบญจขันธ๑  (The Five Aggregates) เพ่ือโยงไปสูํการ
เห็นความจริงในไตรลักษณ๑วําธรรมทั้งหลายล๎วนแตํไมํเที่ยง ไมํแนํนอน ตั้งอยูํไมํได๎ ไมํมีตัวตน สอนให๎
คิดแบบมองหาคุณคําท้ังด๎านคุณและโทษ สอนให๎คิดเพ่ือหาทางออกในการแก๎ป๓ญหา 

การแสวงหาความรู๎ด๎วยการคิดอยํางมีเหตุผลหรือจินตามยป๓ญญาในปรัชญาพุทธนั้น   
มีความสอดคล๎องกับทฤษฎีความรู๎ในปรัชญาเหตุผลนิยมที่มั่นใจวําการใช๎เหตุผลตามวิธีนิรนัย  
(Deduction)  เทํานั้นที่จะพามนุษย๑ไปสูํความจริงที่แนํนอน การที่พระพุทธเจ๎าตรัสรู๎วิธีแก๎ป๓ญหาชีวิต
ด๎วยดังพุทธพจน๑ที่วํา ตนเองเป็นที่พ่ึงของตนเอง ปรัชญาเถรวาทศรัทธาในตัวมนุษย๑ เชื่อวํา มนุษย๑ทุก
คนมีศักยภาพในการเข๎าถึงสัจธรรมได๎เทํากัน แตํอาจจะแตกตํางกันที่การใช๎เวลาท าความเข๎าใจ 
หลักธรรมที่จะน าไปสูํการปฏิบัติ๑๒๙ 

สุลักษณ๑ ศิวรักษ๑ กลําวถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในทางที่เป็นกุศล 
ซึ่งสอดคล๎องกับเจตนาของการจัดการศึกษาตามแนวจิตตป๓ญญาศึกษาไว๎วํา อาจจะท าได๎โดยการแปล
หลักการที่คํอนข๎างเป็นนามธรรมออกมาเป็นเค๎าโครงหลักสูตรพ้ืนฐาน ๖ เนื้อหาหลักตํอไปนี้ ก.เข๎าใจ
ตนเอง ข.เข๎าใจสังคม ค.เข๎าใจธรรมชาติ ง.เข๎าใจความงาม จ.เข๎าใจและทักษะความสัมพันธ๑ระหวําง
มนุษย๑ ฉ.เข๎าใจและทักษะที่จะหาความรู๎ด๎วยตนเอง 

๑. เข๎าใจตนเอง คนเราเกิดมาไมํเหมือนกัน ตํางกันทั้งลักษณะนิสัย บุคลิก ศักยภาพ ความ
เข๎มแข็งทางจริยธรรม ตลอดจนทักษะที่ซํอนอยูํ  บ๎างเป็นนักคิด บ๎างชอบปฏิบัติ  บางคน มี
ความสามารถทางดนตรี หรือมีฝีมือทางวาดภาพ การตระหนักรู๎วําเราเป็นอยํางไร แล๎วยอมรับ รัก 
และเคารพในสิ่งที่เราเป็นและในขณะเดียวกันก็พยายามน าพาตนสูํแนวทางที่ดีขึ้นนั้นเป็นเปูาหมาย
ของการศึกษาแนวพุทธ ซึ่งยังรวมไปถึงความสามารถในการดูแลพัฒนาตนทั้งทางรํางกายและจิตใจ
ด๎วย 

สมาธิภาวนา โยคะ ไทเก๏ก สวดมนต๑ ปลีกวิเวก ถือธุดงค๑วัตร รูปแบบอ่ืนๆ ของการฝึกจิต
ตามแนวทางดั้งเดิมของศาสนาและวัฒนธรรมเกําแกํ ตํางสามารถน ามาปรับใช๎อยํางเหมาะกับยุคสมัย 
                                                           

๑๒๙จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 
อ๎างแล๎ว, หน๎า๓๑-๓๓. 



 
๑๕๓ 

นอกจากนี้ยังสามารถน าแนวทางแบบใหมํเข๎ามาใช๎ เชํน การละคร วรรณกรรม ดนตรี ขบวนการกลุํม 
โหราศาสตร๑ นพลักษณ๑ จิตวิทยาแนวตํางๆ  ที่กลําวมาทั้งหมดยํอมสามารถประยุกต๑มาเป็นกิจกรรม
ทางการศึกษาอยํางนําสนใจ เพ่ือชํวยให๎คนเข๎าใจในตัวเอง ครูที่ผํานการพัฒนาตนเองมามากจะชํวย
ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎แบบนี้ได๎งํายขึ้น 

๒. เข๎าใจสังคม สังคมทุกวันนี้ซับซ๎อนและยุํงยากมากขึ้นในการมองเห็นภาพรวมและความ 
สัมพันธ๑ของหลายๆ ป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอชีวิต การตัดสินใจของคนกลุํมเล็ก ๆ ในมุมหนึ่งของโลก
อาจสํงผลกระทบในวงกว๎างกับคนหมูํมากในสํวนอ่ืนของโลกได๎อยํางงํายดาย ภายในเขตแดนประเทศ
หนึ่งก็มีชุมชนที่แตกตํางกัน อาศัยอยูํรวมกัน บางครั้งอาจไมํเข๎าใจกันหรือมีการสื่อสารกันน๎อยมาก 
ทั้งนี้ยังไมํนับแนวทางความคิดและอุดมคติที่มีอยูํหลากหลายในโลกป๓จจุบัน การเรียนเพ่ือเข๎าใจใน
สังคม ไมํได๎จ ากัดอยูํแคํระดับที่ใช๎สติป๓ญญาเทํานั้น แตํต๎องลึกลงถึงระดับหัวใจ มีการเยี่ยมเยือนใช๎
เวลาพบปะกับชุมชนอ่ืน เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจ มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให๎สามารถ
วิเคราะห๑ได๎ถึงความยุติธรรม สาเหตุและกลไกการแสวงหาก าไรรูปแบบตําง รวมไปถึงการได๎ไปพบ
เห็น สัมผัสกับการริเริ่มและความบันดาลใจที่เป็นทางเลือก เพ่ือจะได๎เกิดความใฝุฝ๓นเห็นภาพโลกใหมํ
ที่แตกตํางและดีกวําเดิม 

๓. เข๎าใจธรรมชาติ เป็นเรื่องของการท าความเข๎าใจวําชีวิตในระดับป๓จเจก และมนุษยชาติ 
เป็นสํวนหนึ่งของระบบนิเวศซึ่งมีความเป็นองค๑รวมและมีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน การท าร๎าย
ธรรมชาติเทํากับเป็นการท าร๎ายตนเอง และก็เป็นจริงในทางกลับกันด๎วย นอกจากเราต๎องรู๎จักการ
ท างานของระบบนิเวศน๑แล๎ว เรายังต๎องทราบถึงสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศน๑ทั้งในระดับ
ท๎องถิ่นและระดับโลก สามารถเชื่อมโยงป๓ญหาเหลํานี้กับ วิถีการผลิต การบริโภค และการทิ้งของ
เหลือใช๎ของมนุษย๑ การไปยังปุาเขา ทะเล หรือสถานที่อันเป็นธรรมชาติทุกแบบเพ่ือให๎มีความรักและ
ผูกพันกับธรรมชาติยํอมเป็นแรงกระตุ๎นให๎เข๎าใจธรรมชาติอยํางซาบซึ้ง สิ่งนี้จ าเป็นตํอการมีชี วิตอยําง
บรรสานสอดคล๎องกับธรรมชาติ วัฒนธรรมและศาสนาดั้งเดิมหลายสาย ได๎พัฒนาพิธีกรรมและการ
ฝึกฝนเพ่ือชํวยให๎ผู๎คนรู๎จักตนเองโดยการอยูํกับธรรมชาติ ไมํวําจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาว
อินเดียนแดง หรือการธุดงค๑ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา สิ่งเหลํานี้สามารถน ามาใช๎เพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายทางการศึกษาของเราเพ่ือเข๎าใจตนเองและธรรมชาติได๎ทั้งสิ้น  

๔. เข๎าใจความงาม การพัฒนาในชํวง ๕๐ ปีที่ผํานมาได๎ท าลายความงามและรสนิยมความ
งามแบบดั้งเดิม โดยไมํมีการแทนที่ด๎วยสิ่งที่เทําเทียมหรือดีกวํา ความงามที่เป็นอุดมคตินั้นยํอมต๎อง 
“งามอยํางงําย ๆ” เข๎ากับธรรมชาติอยํางกลมกลืน สํงเสริมคุณภาพชีวิต หรืออยํางน๎อยก็ไมํท าให๎
เสื่อมลง ในนามของความทันสมัย ดังนั้นจ าเป็นและส าคัญอยํางมากที่ต๎องกลับไปหารากเหง๎าของคติ
เรื่องความงามที่ไมํแยกออกจากโลกทัศน๑ของเรา เปิดกว๎างน๎อมรับทั้งของเราและที่อ่ืน เปิดใจรับความ
งามจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ศิลปะแท๎สามารถยกระดับจิตใจและเอ้ือให๎มีชีวิตที่มีคุณภาพทั้งเป็นนิมิต
หมายของสังคมท่ีดี การให๎ความส าคัญกับความงามจึงเป็นป๓จจัยของการศึกษาและการพัฒนา 

๕. เข๎าใจและฝึกทักษะในเรื่องของความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ศาสนาพุทธล๎วนเกี่ยวข๎องกับ
ความสัมพันธ๑ และความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑เป็นป๓จจัยส าคัญ ที่จะท าให๎เรามีความสุขและมีสุขภาพ
ดี นับแตํความทันสมัยได๎เข๎ามากวําร๎อยปี ความสัมพันธ๑ทั้งในวงศ๑ญาติ หมูํเพ่ือนและชุมชนได๎อํอน
ก าลังลงอยํางนําใจหาย การรื้อฟ้ืนในเรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ความรู๎ด๎านนี้ด ารงอยูํในวัฒนธรรมของเรา 



 
๑๕๔ 

และไมํได๎จ ากัดอยูํรูปค าสอนในศาสนาเทํานั้น วัฒนธรรมพ้ืนฐานทุกภาคชํวยเราได๎ในเรื่องนี้ เราอาจ
ตามรอยทางแหํงป๓ญญาดั้งเดิมจากค าสอนในพุทธศาสนาและค าสอนอ่ืนๆ ไมํใชํแคํการนั่งฟ๓งค า
บรรยาย แตํทวําต๎องไปอยูํกินไปท างานกับชุมชนหรือปฏิบัติจริงกับครูที่ผํานการพัฒนาตนมาแล๎ว
ระดับหนึ่ง เรียนทํามกลางหมูํมิตรที่เรียนรู๎ ท างาน เลํน อยูํอาศัย ทํองเที่ยวด๎วยกันหมด  แตํละ
กิจกรรมจะจบลงด๎วยการกลับมารํวมไตรํตรอง หาข๎อสรุป และตั้งข๎อสังเกตรํวมกัน ชํวงเวลาที่
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนอยูํรํวมกันเป็นสิ่งที่สมควรน ามาพิจารณา ควรระลึกไว๎เสมอวํา
ความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ และระหวํางมนุษย๑กับธรรมชาตินั้นมิได๎แยกจากกันด๎วย 

๖. เข๎าใจและฝึกทักษะในเรื่องของการแสวงหาองค๑ความรู๎ที่จ าเป็น การศึกษาเป็นเรื่อง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต ทักษะในการแสวงหาความรู๎ที่จ าเป็นจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งรวมความถึงการ
สามารถจับประเด็นจากการพูดจาสนทนา จากสิ่งพิมพ๑ หนังสือ สามารถสรุปใจความได๎ชัดเจน ทักษะ
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ การใช๎ห๎องสมุดและอินเตอร๑เนต การตั้งค าถามที่ดีและลุํมลึกยิ่ง  ๆ ขึ้น 
ความสามารถในการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ การมองและใครํครวญเรื่องตําง ๆ ในมุมมองที่ตําง
ออกไป และยํอมโยงไปหาจิตสิกขาท่ีเน๎นการฝึกสมาธิภาวนาเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ลึกซึ้งกวําระดับที่
ใช๎ความคิดด๎วย 

 ในอันที่จะให๎ได๎ความรู๎ ๖ ประการดังกลําวมานี้ ไมํจ าเป็นจะต๎องสอนเป็นวิชา ๆ เสมอไป 
กิจกรรมการเรียนรู๎หลายอยํางสามารถเข๎าถึงความรู๎หลายด๎านในเวลาเดียวกัน เชํนหากผู๎เรียนกลุํม
หนึ่งชํวยกันท าโครงการท าความสะอาดล าคลองในชุมชน ทุกคนยํอมเรียนได๎ครบทั้ง ๖ สาขาใน
ขณะเดียวกัน ถ๎าเรามีผู๎อ านวยการเรียนที่สามารถเชื่อมโยงความรู๎ทั้ง ๖ ด๎านเข๎าหากันยํอมชํวยให๎
ผู๎เรียนเรียนได๎เต็มที่ข้ึน เป็นระบบขึ้น๑๓๐ 

ประเวศ วะสี กลําวถึง ระบบการศึกษาวําควรประกอบด๎วยองค๑สาม หรือ ไตรยางค๑แหํง
การศึกษา อันได๎แกํ ฐานทางวัฒนธรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และจิตตป๓ญญาศึกษา 
 

                                                           
๑๓๐จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 

อ๎างแล๎ว,หน๎า ๓๘-๔๐ 
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แผนภูมิ ๒.๒๑ พระเจดีย์แห่งการศึกษา อันประกอบด้วยองค์สามหรือไตรยางค์แห่งการศึกษา 

 
ป๓ญหาใหญํของการศึกษาทุกวันนี้คือการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ไมํได๎เอาชีวิตและวิถีชีวิต

รํวมกันเป็นตัวตั้ง ท าให๎แยกสํวนและหํางไกลจากความเป็นจริง ท าให๎เกิดป๓ญหามากมายตามมา เชํน 
ท างานไมํเป็น ไมํมีงานท า คิดไมํเป็น จัดการไมํเป็น อยูํรํวมกันไมํเป็น ไมํมีจิตส านึกทางสิ่งแวดล๎อม 
จัดการความขัดแย๎งไมํเป็น ฯลฯ ท าให๎ไมํสามารถอยูํรํวมกันอยํางสันติ 
 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการเปลี่ยนตัวตั้งของการเรียนรู๎ โดยเอาการอยูํรํวมกันหรือ
วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง เอาวิชาเป็นตัวประกอบ 

องค์ที่ ๑ การศึกษาในฐานวัฒนธรรม  
 วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตรํวมกันของกลุํมชนอันสอดคล๎องกับสิ่งแวดล๎อมหนึ่ง ๆ 
 มนุษย๑มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรม ซึ่งท าให๎มั่นคงมานับด๎วยเวลาเป็นพัน ๆ ปี ในระยะหลังวิถี
วัฒนธรรมถูกกระแทกด๎วยอ านาจนอกวัฒนธรรม ๓ ประการคือ อ านาจรัฐ อ านาจเงิน และอ านาจ
การศึกษานอกวัฒนธรรม 
 ในกรอบวัฒนธรรมมีการเรียนรู๎ที่จ าเป็นแกํชีวิตและการอยูํรํวมกันทุกอยําง เชํน การท างาน 
การท ามาหากิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการสื่อสาร การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม การไกลํ
เกลี่ย ความขัดแย๎ง ความยุติธรรมชุมชน การดูแลรักษาสุขภาพ และศาสนธรรม เป็นต๎น 
 การศึกษาควรอยูํบนฐานวัฒนธรรมมากที่สุด ซึ่งจะเรียนรู๎ทุกสิ่งทุกอยํางที่จ าเป็นแกํชีวิตและ
การมีชีวิตอยูํรํวมกัน ผํานการปฏิบัติจริง  ในฐานนี้จะไมํมีภาวะของการวํางงานเพราะการท างานเป็น
สํวนหนึ่งของชีวิต การวํางงานเกิดจากการศึกษาท่ีแยกไปจากวิถีชีวิต 
 การศึกษาแบบเอาวิชาเป็นตัวตั้ง ยังกํอให๎เกิดความแปลกแยกจากเพ่ือนมนุษย๑และธรรมชาติ
แวดล๎อม การศึกษาในฐานวัฒนธรรมจะดึงมนุษย๑เข๎ามาอยูํรํวมกับเพื่อนมนุษย๑และธรรมชาติแวดล๎อม 
 คนไทยขณะนี้ขาดภูมิป๓ญญาทางการจัดการอยํางรุนแรง เพราะการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง 
การเรียนเป็นวิชา ๆ ท าให๎จัดการไมํเป็น เพราะการจัดการคือการเชื่อมตํอองค๑ประกอบตําง ๆ ให๎

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑ 

จิตต
ป๓ญญา
ศึกษา 

ฐานทางวัฒนธรรม 
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บรรลุผลตามท่ีต๎องการ เมื่อเรารู๎สึกวําขาดจริยธรรม เราก็เพ่ิม “วิชา” จริยธรรม จริยธรรมก็ไมํเกิด แตํ
จริยธรรมอยูํในวิถีชีวิตรํวมกันหรือวัฒนธรรม 

องค์ที่ ๒ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ความคิดเชิง “วิชา” ได๎ครอบง าเราจนไมํวําเรื่องใดก็ต๎องเอา “วิชา” เป็นตัวตั้ง เมื่อเรียน 
“วิชา”วิทยาศาสตร๑  ความเป็นวิทยาศาสตร๑ก็ ไมํ เกิด เพราะความเป็นวิทยาศาสตร๑อยูํที่ 
“กระบวนการ” ไมํอยูํที่ “ผลส าเร็จรูป” การเรียนวิชา “วิทยาศาสตร๑” ที่ไปเรียนผลส าเร็จรูป เชํนรู๎วํา 
ไมเคิล ฟาราเดย๑ค๎นพบอะไร ไอน๑สไตน๑ค๎นพบอะไรนั้นไมํท าให๎เกิดความเป็นวิทยาศาสตร๑ 
 แท๎จริงความเป็นวิทยาศาสตร๑เป็นกระบวนการของเหตุผล การวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ให๎ได๎
ความเข๎าใจหรือความรู๎ที่ลึกขึ้น จริงขึ้น ใช๎ประโยชน๑ได๎มากข้ึน 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑จึงใช๎กับทุกสิ่งทุกอยําง ไมํใชํจ ากัดอยูํที่ “วิชา” วิทยาศาสตร๑
เทํานั้น เนื่องจากวิเคราะห๑สังเคราะห๑ให๎ได๎ความรู๎ลึกขึ้น หรือที่เรียกวําให๎ได๎ความรู๎ใหมํ นั้นคือการวิจัย 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑กับการวิจัย จึงเป็นกระบวนการเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอยํางล๎วน
เปลี่ยนแปลง ชีวิตจึงต๎องเผชิญกับสถานการณ๑ใหมํอยูํตลอดเวลา การวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ให๎เข๎าใจ
สถานการณ๑ใหมํจึงจ าเป็นแกํชีวิต เพ่ือการปรับตัวให๎อยูํในสมดุลทํามกลางการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑จึงจ าเป็นแกํชีวิตหรือควรเป็นวิถีชีวิต 
 ฉะนั้น มนุษย๑ควรศึกษาในฐานวัฒนธรรมและใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑เป็นเครื่องมือ
ให๎เข๎าใจสถานการณ๑ทั้งเกําและใหมํ เพ่ือท าให๎ปรับตัวอยูํในสมดุลได๎อยํางตํอเนื่อง 
 โดยสรุป การเรียนรู๎ควรมีวัฒนธรรมเป็นฐานและมีวิทยาศาสตร๑เป็นเครื่องมือนี้จะเป็นการวาง
ต าแหนํงแหํงหน (Positioning) ของความรู๎และการเรียนรู๎ใหมํ แทนที่การเรียนรู๎แบบเอา “วิชา” เป็น
ตัวตั้ง วิชามีความส าคัญหากไมํใชํตัวตั้งของการเรียนรู๎ แตํเป็นตัวประกอบการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ต๎อง
เอาชีวิตและวิถีชีวิตรํวมกัน (วัฒนธรรม) เป็นตัวตั้ง เอาวิทยาศาสตร๑เป็นเครื่องมือ วิชาเป็นสํวนหนี่ง
ของวิทยาศาสตร๑ 
 การเรียนรู๎ที่มีวัฒนธรรมเป็นฐานและวิทยาศาสตร๑เป็นเครื่องมือนี้ จะกํอให๎เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย๑ให๎เข๎มแข็ง เพ่ือการมีชีวิตและและการอยูํรํวมกัน ทั้งระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑และ
มนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม แตํก็ยังไมํพอเพียง เพราะยังไปไมํถึงการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของความเป็น
มนุษย๑โดยจิตตป๓ญญาศึกษา 

องค์ที่ ๓ จิตตปัญญาศึกษา 
 มนุษย๑ตํางจากสัตว๑ตรงที่มนุษย๑นั้นสามารถเข๎าถึงความจริงสูงสุดได๎ แล๎วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพ้ืนฐาน (Transformation) ในตัวเอง เกิดอิสรภาพ ความสุข ความรักเพ่ือนมนุษย๑และธรรมชาติ
อันเป็นไปเพ่ือการอยูํรํวมกันด๎วยศานต ิ
 ในสภาพที่โลกประสบวิกฤตการณ๑แหํงการท าลายตัวเองอยํางสูงสุดอยูํในขณะนี้ มนุษย๑ต๎อง
พัฒนาศักยภาพสูงสุดแหํงความเป็นมนุษย๑ในการเข๎าถึงความจริงสูงสุด จิตตป๓ญญาศึกษาจึงมีความ
จ าเป็น และเป็นสิ่งที่ขาดหายไป 
 ในความเป็นจริงของโลก มีโลกภายนอกกับโลกภายใน โลกภายในคือจิตหรือใจ ในการเรียนรู๎
เราจะเรียนรู๎แตํเฉพาะโลกภายนอกเกือบทั้งหมด ได๎แกํวิชาตําง ๆ ซึ่งถ๎าปราศจากการเชื่อมโยงและ
พัฒนาการกับโลกภายใน ไมํสามารถท าให๎มนุษย๑ดีขึ้นอยํางแท๎จริง หรืออาจท าให๎หลงผิดมากขึ้น มี



 
๑๕๗ 

กิเลสมากขึ้น มีความสามารถในการอยูํรํวมกันน๎อยลง มีความขัดแย๎งและความรุนแรงมากขึ้น ดังที่
เป็นอยู ํ
 การเข๎าถึงความจริง ความดี ความงาม เป็นไปเพ่ือการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตัวเอง 
เพ่ือให๎หลุดจากความติดขัดใหญํ หรือวิกฤตการณ๑ของมนุษยชาติในป๓จจุบัน  
 โลกในป๓จจุบันติดขัดและวิกฤตใหญํที่สุดในประวัติศาสตร๑ของมนุษยชาติ อันน าไปสูํการ
ท าลายตัวเองอยํางหยุดยั้งไมํได๎ด๎วยทฤษฎีทางการเมืองและทฤษฎีทางเศรษฐกิจใด  ๆ จะกระทบ
ติดขัดและประทุเป็นความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางที่จะหลุดออกจากวิกฤตมีทางเดียวเทํานั้นคือ 
มนุษย๑พากันเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตัวเอง (Transformation) เปลี่ยนแปลงความรู๎สึกนึกคิดใหมํ 
เปลี่ยนแปลงมุมมองเก่ียวกับเพ่ือนมนุษย๑และธรรมชาติใหมํ และเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหมํโดยสิ้นเชิง 
 การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน (Personal Transformation) ที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพ้ืนฐานในองค๑กร (Organizational Transformation) ที่น าไปสูํการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานทาง
สังคม (Social Transformation) รวมกันเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานไตรภาค หรือ Trilogy of 
Transformation เทํานั้นที่จะสร๎างศานติสุขบนพ้ืนพิภพได๎๑๓๑ 

๒) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
สุนทรียสนทนาเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการสื่อสาร การสนทนาซึ่งเป็นสํวน

ส าคัญในการกํอให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันของมนุษย๑ และในขณะเดียวกันยังเป็นการฝึกปฏิบัติตามแนว
จิตตป๓ญญาที่มีการน ามาใช๎กันแพรํหลายมากขึ้นในหลายๆวงการ 

วิศิษฐ๑ วังวิญ๒ู ได๎ประมวลแนวคิดวําด๎วย Dialogue ของ David Bohm และ William 
Isaacs ตลอดจน Margaret J. Wheatley มาน าเสนอ โดยเรียกเครื่องมือดังกลําววํา “สุนทรีย
สนทนา” อันเป็นแนวทางการสนทนาที่มีความมํุงหมายเพ่ือสร๎างความเข๎าใจระหวํางคูํสนทนาและเปิด
โลกทัศน๑ให๎เห็นความเชื่อมโยงกันของสิ่งตํางๆ ทั้งหมด  

สุนทรียสนทนาเป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากกระบวนทัศน๑แบบวิทยาศาสตร๑ใหมํ ที่เชื่อวํา
ปรากฏการณ๑ตํางๆ และทุกชีวิตบนโลกนี้เชื่อมร๎อยเป็นหนึ่งเดียวกัน ไมํสามารถพิจารณาแยกสํวนออก
จากกันโดยล าพัง  

วิศิษฐ๑ ยังได๎อธิบายถึงทฤษฎี ที่มาและแนวคิดหลักของสุนทรียสนทนา ในแงํของหลักการ
และสภาวะของการสนทนา รวมถึงได๎ชี้แนะและยกตัวอยํางให๎เห็นในภาคปฏิบัติ 

  
 
 
 
 
 
     

                                                           
๑๓๑จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 

อ๎างแล๎ว, หน๎า ๕๒-๕๕. 



 
๑๕๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๒๒ หลักการของสุนทรียสนทนา ๔ ประการ 
 ที่มา : วิศิษฐ์ วังวิญญู, ๒๕๔๘ 

 
๑. การฟ๓ง (Deep Listening) คือการฟ๓งที่ไมํได๎มุํงหวังสิ่งที่คาดวําจะได๎จากการสนทนาและ

ไมํใชํการฟ๓งเพ่ือเจรจาตํอรอ แตํเป็นการฟ๓งที่รับเอาความคิดทั้งหมดของผู๎พูด ผู๎ฟ๓งยังต๎องมีสมาธิไมํ
วอกแวกไปจากเรื่องที่ฟ๓งอยูํ หยุดใช๎ความคิดในเรื่องอ่ืนขณะที่ฟ๓ง กลําวได๎วําคือการฝึกสติ ท าให๎เกิด
ภาวะการวํางจากความคิดของตนเพ่ือรับเอาความคิดของผู๎พูดหรือคูํสนทนาเข๎ามา  การได๎ฟ๓งอยําง
ลึกซึ้งและมีคุณภาพนี้จึงจะเกิดการเรียนรู๎และเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

๒. เคารพ (Respecting) คือการปฏิบัติตํอคูํสนทนาประหนึ่งเขาเป็นตัวเราเอง มีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในความดีงามในตัวของคูํสนทนาทุกคน หากเกิดความรู๎สึกสงสัยลังเล กลัวหรือวิตก
กังวล จะไมํสามารถเกิดความศรัทธาดังกลําวนี้ได๎ การเคารพจะท าให๎เกิดสมาธิในวงสนทนา  

๓. ห๎อยแขวน (Suspending) คืองดเว๎นจากการตัดสินให๎คุณคําเรื่องที่ฟ๓ง เว๎นการประเมิน
หรือท านายเรื่องของคูํสนทนา รวมทั้งการไมํใช๎ทัศนะแบบขั้วตรงข๎าม กลําวคือ การมองและเข๎าใจวํา
สิ่งตํางๆ นั้นแบํงออกเป็นสองด๎านที่ตรงข๎ามกัน เมื่อเกิดการห๎อยแขวนจะท าให๎เกิดป๓ญญา การห๎อย
แขวน การฟ๓งและการเคารพ ทั้ง ๓ สํวนนี้จึงเสริมกันและกัน เสมือนสติ สมาธิและป๓ญญา 

๔. เสียงของเรา (Voicing) คือพูดเมื่อเรารู๎สึกอยํางจริงจังและพูดโดยเปิดเผยอารมณ๑
ความคิดที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดออกมา ไมํใชํการเลําสิ่งที่เป็นความรู๎ที่เราจ าได๎ขึ้นใจ หรือเป็นเรื่องที่
ไมํได๎เกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับบริบทขณะนั้น  

 

Respecting 
เคารพ เปิดพ้ืนที่ ไมํก๎าวกําย 

Deep Listening 
ฟ๓งอยํางลึกซึ้ง นอก/ใน 

Suspending 
ทดแขวนการตรวจสอบ 
สมมุติฐาน การตัดสินใจ 

Voicing 
เปิดเผยเสียงภายใน ปิ๊ง
ฉับพลัน ญาณทัศนะ 

ละวางภาพลักษณ๑ อ านาจการครอบง า 

เทําทันกรอบความคิดที่เชื่อวําจริง 
ความรู๎สึก ความคิด หลากหลาย      

แสดงตน 

สมดุล/ผํอนคลาย 

สมรรถภาพใหม่ 

ตระหนักตํอจุดยืนอ่ืน-ตํอการเข๎าถึงได๎ไมํหมด 



 
๑๕๙ 

วิศิษฐ๑ ชี้วํา การท าสุนทรียสนทนานี้ชํวยให๎ผู๎อยูํในวงสนทนาเห็นและเข๎าใจถึงความเชื่อมโยง
ในเรื่องตํางๆ ด๎วยทุกสิ่งสัมพันธ๑กันเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่ปรากฏที่เราเข๎าใจทั่วไปเป็นเพียง Explicit 
World หัวข๎อเรื่องในวงสุนทรียสนทนาอาจดูกระจัดกระจายไมํเกี่ยวข๎องกัน ตํอเมื่อมีการฟ๓งที่มี
คุณภาพ มีความเคารพและห๎อยแขวนการตัดสิน จึงจะท าให๎เห็นความเชื่อมโยงแบบ Implicit World 
ซึ่งพ๎นจากโครงสร๎างหรือกระบวนการทั่วไปที่เคยเข๎าใจ  

วิ ศิ ษ ฐ๑  ยั ง ไ ด๎ ร ะ บุ ด๎ ว ย วํ า  ก า ร ส น ท น า อ า จ อยูํ ใ ด ส ภ า ว ะ ใ ด ส ภ า ว ะ ห นึ่ ง ใ น  
๔ สภาวะนี้ได๎ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๒๒ การสนทนา ๔ สภาวะ  
(วิศิษฐ์ วังวิญญู, ๒๕๔๘) 

 
๑. ความสุภาพ (Monologue) คือความเกรงอกเกรงใจ ไมํมีการคัดค๎าน การปฏิบัติตนตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติสังคมของสมาชิกในวงสนทนา ท าให๎หัวข๎อเรื่องเป็นเพียงเรื่องผิวเผินทั่วไป ขาดความ
ลึกซึ้ง เมื่อเกิดการตั้งค าถามตํอเรื่องหรือเผยความรู๎สึกจึงไปสูํสภาวะตํอไป 

๒. ความไมํมั่นคงจากการแตกแยกในที่บรรจุ (Controlled discussion / Skillful 
conversation) คือการเปิดเผยความคิดความรู๎สึกของตนจากมุมมองของตัวเอง มักจะเป็นสภาวะที่มี
อารมณ๑ที่รุนแรง หลักการเรื่องการห๎อยแขวนจึงมีความส าคัญมากในสภาวะนี้ หากไมํเชํนนั้นวง
สนทนาจะไมํสามารถไปได๎ไกลเกินกวํานี้อีก หากวงสนทนาละเว๎นการตัดสินให๎คําหรือประเมินผู๎พูด
แล๎ว จึงสามารถไปสูํสภาวะการสืบค๎นตํอไปได๎   

๓. การสืบค๎นและการงอกงามของการสนทนาแบบใครํครวญ (Reflective dialogue) คือ
สภาวะที่มีความแตกตํางจากการสนทนาทั่วไป สมาชิกในวงสนทนาจะไมํรีบหาข๎อสรุป แตํจะพยายาม
ล าดับความเป็นมาและความเป็นไปได๎ของเรื่อง อารมณ๑ความรู๎สึกในวงเป็นความสนใจใครํรู๎ ผู๎พูดจะ
เปิดเผยความรู๎สึกลึกๆ ตํอสิ่งที่ตนให๎ความส าคัญท่ีสุด  

ส่วนประกอบ 

 พิจารณาภายใน 

Generative Reflective dialogue 

(shared) Monologue Controlled conversation 
Skillful discussion 

ไหลเลื่อน เคลื่อนที่ สืบค๎น ตั้งค าถาม 

สุภาพ เกรงใจ แยก คลายตัว 

วิพากษ์ 

องค์รวม 



 
๑๖๐ 

๔. ชํวงเวลาแหํงการกํอเกิด (Generative) เป็นสภาวะที่ทุกคนมีความรู๎สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ผู๎ฟ๓งเห็นความคิดความรู๎สึกของตนเองในตัวคูํสนทนา ความคิดข๎อเสนอที่เกิดขึ้นจากวงเป็นเรื่องที่มี
พลัง มีความมุํงหมายที่ดีงามและมีความสุข เปรียบเทียบกับพุทธศาสนาได๎วําเป็นสภาวะที่จิตมีพลัง
จากการปฏิบัติรํวมกันเป็นกลุํม  

สิ่งส าคัญประการหนึ่งส าหรับสุนทรียสนทนาคือความเงียบ ซึ่งมีความหมายและลักษณะตําง
ไปในแตํละสภาวะของวงสนทนา กลําวคือ เมื่อวงสนทนาอยูํในสภาวะที่ ๑ อันสุภาพเกรงใจ ความ
เงียบที่เกิดขึ้นเป็นสภาพการณ๑อึดอัด สํวนสภาวะที่ ๒ จะรู๎สึกถึงความขัดแย๎งและเป็นปฏิป๓กษ๑ตํอคูํ
สนทนา ตํอเมื่อเข๎าสูํสภาวะที่ ๓ ความเงียบเกิดจากความรู๎สึกสนใจและก าลังใช๎ความคิดใครํครวญ 
ส าหรับสภาวะที่ ๔ อันเป็นชํวงเวลาแหํงการกํอเกิด สมาชิกจะไมํรู๎สึกถึงความเงียบวําแปลกแยกจาก
การสนทนา แตํจะเป็นสํวนหนึ่งของวง เป็นสภาวะที่ทุกคนรู๎สึกถึงการเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว 

สิ่งที่ส าคัญที่ David Bohm กลําวไว๎และมีความเกี่ยวข๎องกับสุนทรียสนทนาคือ การอยูํ
รํวมกันอยํางสันติและเสมอภาคของมนุษย๑ ในหนังสือของเขาแสดงให๎เห็นวําสรรพสิ่งตํางๆ ล๎วน
เชื่อมโยงกัน เมื่อไรก็ตามที่ก าแพงของการสนทนาระหวํางมนุษย๑พังทลายลง จะเกิดการเชื่อมโยงกัน  
“The Change of Meaning is the Change of Being” การเปลี่ยนความหมายเป็นการเปลี่ยน
สภาวะการด ารงอยูํของคนแตํละคน เปูาหมายชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนไปเมื่อความหมายของชีวิต
เปลี่ยนแปลง เมื่อความหมายที่ไหลมาจากคนหนึ่งไปสูํอีกคนหนึ่ง ความเป็นป๓จเจกก็จะเปลี่ยน ดังที่
กลําวไว๎วําในวงสุนทรียสนทนานั้น ผู๎รํวมวงไมํจ าเป็นจะต๎องพูดตลอดเวลา ทํามกลางความเงียบเราจะ
ได๎สัมผัสเชื่อมโยงความหมายที่ออกมาจากภาษาไมํวําจะเป็นภาษากาย วาจา หรือภาษาใจ การ
เชื่อมโยงกับสภาวะของคนเป็นความรู๎ที่ออกมาสดๆ เป็น living knowledge หรือ Tacit 
knowledge ที่ออกมาจากภายในของคนแตํละคน (ชัยวัฒน๑ ถิระพันธ๑, ๒๕๕๐) ดังนั้น สุนทรีย
สนทนาจึงเป็นวิถีหนึ่งที่จะชํวยให๎มนุษย๑ได๎เห็นและสัมผัสถึงความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดี ยว เห็นความ
เทําเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑พร๎อมกับการได๎ฝึกฝนสติความระลึกรู๎ในตนให๎ยิ่งๆ ขึ้นไป๑๓๒ 

๑) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในที่น าไปสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์    
Albert Einstein กลําวไว๎วํา “เราไมํสามารถแก๎ป๓ญหาด๎วยความคิดท่ีอยูํในระดับเดียวกับที่

สร๎างป๓ญหามาแล๎ว” 
การเกิดกระบวนทัศน๑ใหมํ หรือโลกทัศน๑ใหมํเกิดจากกระบวนการที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง

ภายใน ในระดับลึก Otto Scharmer (๑๙๙๙) ได๎พัฒนาทฤษฎีตัวยู (U-Theory) เพ่ืออธิบายถึงระดับ
ของการรับรู๎และการเปลี่ยนแปลง โดยใช๎ลักษณะของตัวยูในการอธิบายความลึกของระดับในการรับรู๎
ความจริง และระดับของการกระท าท่ีเกิดจากการรับรู๎นั้น ๆ  

U-Theory มีเปูาหมายสูงสุดคือ ไปให๎พ๎นจากสภาวะเดิม การคิดแบบเดิม การท าแบบเดิม 
เราต๎องเปลี่ ยนความคิดใหมํ เ พ่ือไมํ ให๎อยูํ ในระดับเดิม โดยสํวนใหญํคนเรามักจะน าเอา 
(Downloading) ความเชื่อเดิม ๆ ทฤษฎีเดิมมาใช๎ แตํถ๎าหากเราต๎องการผลลัพธ๑ใหมํ จ าเป็นที่จะต๎อง
ใช๎แหลํงใหมํของป๓ญญาซึ่งไมํอยูํในระดับเดียวกับระดับเดิม Otto Scharmer ยกตัวอยํางถึงการสร๎าง
                                                           

๑๓๒จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 
อ๎างแล๎ว, หน๎า ๖๑-๖๔. 



 
๑๖๑ 

งานของศิลปิน ไว๎วํา เรามักจะเห็นภาพที่เขาวาด และกระบวนการที่เขาวาด แตํขณะที่ผืนผ๎าใบสีขาว
อยูํข๎างหน๎าและศิลปินก าลังจะวาดภาพนั้น เราไมํเห็นสิ่งที่อยูํในใจของผู๎วาดที่ท าให๎เขาสร๎างภาพนั้น
ขึ้นมา ดังนั้นการคิด ๔ ระดับต๎องพาลงไปถึงแหลํงของการสร๎างซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ  
  

 
Who is my Self? 

What is my Work? 
แผนภูมิที่ ๒.๒๔ ทฤษฎีรูปตัวย ู 
ที่มา: Otto Scharmer (๑๙๙๙)   

 
จากภาพเป็นการอธิบายถึงกระบวนการที่ท าให๎เกิด “ความรู๎” จากภายใน ความพยายามที่

จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสํวนใหญํเกิดข้ึนโดยการลงไปตามขารูปตัวยูในระดับตื้น ๆ ซึ่งเป็นเพราะ
ขาดการเฝูาสังเกตใครํครวญอยํางลึกซึ้ง โดยทั่วไปคนเรามักจะพยายามรวบรวมข๎อมูลตํางๆเพ่ือ
สนับสนุนยืนยันข๎อสรุปหรือสมมุติฐานเดิมที่มีอยูํแล๎ว สิ่งที่ “เห็น” สํวนใหญํจะเป็นสิ่งสะท๎อนถึง
ประสบการณ๑ในอดีตของแตํละคน เราจึงติดอยูํกับกรอบเดิมๆที่สร๎างขึ้นมาไว๎แล๎ว ท าให๎ไมํสามารถที่
จะมองเห็นสิ่งตํางๆอยํางที่เป็นจริงได๎ จนกวําเราจะเป็น “หนึ่งเดียว” กับสิ่งนั้นๆได๎ในที่สุด  

ชัยวัฒน๑ ถิระพันธ๑ ได๎อธิบายถึงการ Downloading วําเป็นการน าไปสูํการคิดในระดับ 
Action – Reaction คือการตัดสินจากข๎อมูลเดิมและแสดงออกมาเป็นค าพูดหรือการกระท าอยําง
รวดเร็ว การที่เราเฝูาสังเกต (observing) สถานการณ๑ใดๆหรือเรื่องใดโดยรู๎ตัว โดยวางไว๎ ไมํตัดสิน 
(suspending) มองด๎วยสายตาใหมํสด  และลงไปสัมผัสกับเรื่องนั้นๆอยํางลึกซึ้ง (deep dive) ท าให๎
เรามีการปรับเปลี่ยนแบบแผนของพฤติกรรม (Redesign) ของตนเองจากความคุ๎นชินเดิม ๆ และ
น าไปสูํการเปลี่ยนกรอบของตัวเองท่ีเคยมีมาแตํเดิม (Reframe) เปลี่ยนกรอบของค าถามที่มีตํอสิ่งตําง 
ๆ โดยการคิดแบบใหมํอันเกิดจากการที่เราได๎เห็นความคับแคบของความคิดของตนเอง ปลํอยความ
เชื่อเกํา ๆ ความคิดเกํา ๆ (Letting go) ซึ่งท าให๎เราไมํเป็นอิสระ  การที่เปิดหัวใจให๎กว๎าง มีจิตที่ใหญํ

Downloading                   Reacting                            Performing 
                      Performing 
Suspending   
                      
                                 Redesigning/ Open Mind                Embodying 
 
   Deep dive  
                       
                                 Reframing/ Open Heart                   Enacting 
 
                Letting go   
                               Presensing/ Open will      Letting come 
                               



 
๑๖๒ 

ขึ้น (Open Heart) ท าให๎สามารถสัมผัสสภาวะป๓จจุบันที่เป็นสภาวะของการตื่นรู๎ (Presensing) เป็น
การเปิดให๎สิ่งใหมํเข๎ามาหาเรา (letting come) เกิดความรู๎ใหมํ คุณสมบัติใหมํขึ้นภายใน เกิดการ
พัฒนาความเป็นมนุษย๑ที่แท๎ ไปสูํจิตเหนือส านึกเพ่ือให๎เกิดศักยภาพอันสูงสุด เราไมํสามารถสร๎างสิ่ง
ใหมํได๎จากแหลํงเดิมซึ่งเป็นเพียงแคํระดับสมองหรือความคิด มนุษย๑ควรตั้งค าถามกับตัวเองวํา เราคือ
ใคร ภารกิจของเราคืออะไร เมื่อเราทิ้งสิ่งตําง ๆ ความเชื่อเกํา ๆ สมมุติฐานเดิม ๆ ไป จะท าให๎เกิด
สภาวะพุทธะ  ซึ่งมีความหมายวําผู๎รู๎ ผู๎ตื่น ผู๎เบิกบาน   

สภาวะที่เป็นตัวยูขาขึ้น เป็นเหมือนการท าให๎สิ่งใหมํที่เกิดขึ้นนั้นให๎มาเป็นความจริงในชีวิต
ของเราเชํนเดียวกับผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ทั่วไป ตํางกันแตํแหลํงก าเนิดของ “ความรู๎” นั้น
ลึกซึ้งกวําความรู๎ที่เกิดจากระดับจิตที่ใช๎เหตุและผล  โดยปรากฏเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นอยํางไหล
เลื่อนไปอยํางเป็นธรรมชาติ เปรียบเสมือนเชํนการฝึกศิลปะการปูองกันตัว ที่ผู๎ฝึกจะมองเห็นการ
เคลื่อนไหวของตัวเองโดยมีความรู๎สึกเกี่ยวพันอยูํกับการเป็นผู๎กระท า และขณะเดียวกันก็ไมํ ได๎ติดยึด
อยูํกับอาการนั้นๆ รวมถึงไมํเป็นผู๎ก าหนดเจตนาของการกระท า (Open Will) 
 คนที่อยูํในสภาวะของตัวยูขาขึ้นจะเป็นผู๎ที่สามารถสัมผัสเชื่อมโยงกับผู๎อ่ืนและโลกโดย ไมํ
รู๎สึกโดดเดี่ยว ข๎อแตกตํางในระดับพ้ืนฐานที่สุดระหวํางทฤษฎีตัวยู กับวิธีการที่เรามักจะใช๎เพ่ือให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงก็คือ “ความสัมพันธ๑ระหวํางเราในฐานะผู๎สังเกตและในฐานะผู๎กระท ากับโลกที่เรา
ปฏิบัติด๎วย” ทฤษฎีตัวยูได๎ให๎มุมมองที่แตกตํางตํอความเป็นหนึ่งเดียวของป๓จเจก กลุํม และโลก ให๎
เห็นวําตัวตนและโลกเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎๑๓๓  

๒.๔.๗ ความตระหนักรู้ในตน (Awareness) 
ติช นัท ฮันห๑ กลําววํา สติที่ถูกต๎อง (สัมมาสติ) หมายถึง เรารู๎วําก าลังเกิดอะไรขึ้น ยกตัวอยําง

วํา ฉันก าลังหายใจเข๎า และ ฉันรู๎วําฉันก าลังหายใจเข๎า นั่นคือการมีสติที่ถูกต๎องกับลมหายใจ เมื่อเรา
ก๎าวยํางและเรารู๎วําเราก าลัง ก๎าวยําง นั่นคือการมีสติที่ถูกต๎องกับการก๎าวยําง เมื่อเราดื่มน้ ามะพร๎าว 
ชั่วขณะนั้นเรามีสติในการดื่ม เราน าใจกลับมาหากาย เพ่ือให๎ใจของเราอยูํกับขณะที่เราก าลังนั่ง ก าลัง
ยืน ก าลังนอนลง สวมใสํเสื้อ ถอดเสื้อ แปรงฟ๓น ใจของเราอยูํตรงนั้นเสมอ นั่นคือความลับของเซน 
เมื่อกายและใจได๎ผํอนคลาย เราก็มีความสามารถท่ีจะฟ๓งบุคคลอื่น และพูดด๎วยวาจาที่นุํมนวล แล๎วเรา
ก็สามารถสร๎างการสื่อสาร ระหวํางเขาและเราได๎อีกครั้ง เขาเหลํานั้นอาจเป็นคูํสมรส คูํคิด ลูกสาว 
หรือลูกชาย เพื่อนหรือพํอแมํของเรา การฝึกปฏิบัติการฟ๓ง อยํางลึกซึ้งและการกลําววาจาด๎วยความรัก
นั้น หากเราไมํมีศานติในกายและใจแล๎ว เราก็ไมํสามารถฝึกปฏิบัติการฟ๓งอยํางลึกซึ้ง และการกลําว
วาจาด๎วยความรักได๎ เมื่อเราสามารถท่ีจะฝึกปฏิบัติการฟ๓งอยํางลึกซึ้งและการกลําววาจาด๎วยความรัก 
เราก็สามารถ ชํวยผู๎อ่ืนให๎ทุกข๑น๎อยลง ความสุขในครอบครัวสามารถถูกสร๎างข้ึนได๎อีกครั้ง๑๓๔ 

                                                           
๑๓๓จิรัฐกาล พงศ๑ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย , 

อ๎างแล๎ว, หน๎า ๖๘-๗๐. 
๑๓๔ทํานติช นัท ฮันห๑, “Mindfulness and Healing in Vietnam”, ปาฐกถาธรรม, ณ 

วัดฟ๓บเวิง ในเมืองโฮจิมินห๑, วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๐. 



 
๑๖๓ 

วรภัทร๑ ภูํเจริญ, ดร. กลําววํา “KBI” ตัวชี้วัดวํา“ตื่นรู๎” มากแคํไหน (“KBI” Key Behavior 
Indicator) ๓๒ ข๎อ ประเมินตนเองวํา “ตื่นรู๎” มากแคํไหน 

๑. สดใสขึ้น ใจวําง ๆ โลํง ๆ (ใจดี หรือ ดีใจ ไมํเหมือน ใจโลํง ๆ นะ) ไมํอมทุกข๑ ไมํหน๎าบึ้ง 
๒. ยิ้มงํายขึ้น ยิ้มให๎คนอ่ืนกํอน ไมํต๎องรอให๎คนอ่ืนยิ้มให๎กํอน 
๓. ไหว๎คนอ่ืนได๎กํอน ไมํมีข๎อแม๎วํา ใครต๎องไหว๎ใครกํอน 
๔. ถํอมตน ไมํเจ๎ายศ ไมํเจ๎าอยําง งําย ๆ ติดดิน 
๕. รับผิดชอบงานมากข้ึน ไมํอ๎าง ไมํหนี อดทน ยอม 
๖. มีเมตตามากข้ึน ใช๎เมตตาธรรมน าหน๎าเหตุผล 
๗. ดู สังเกต มากกวําที่จะ ดํวนวิจารณ๑ ดํวนออกอาการ ดํวนออกอารมณ๑ แม๎นจะโดนดํา 

โดนเข๎าใจผิด ก็ยัง อดทน ควบคุมตนเองได๎งําย ๆ ปลํอย ๆ ไมํเอาเรื่อง ไมํเอาก็ได๎ 
๘. เปิดโอกาสผู๎อื่นพูดมากข้ึน ฟ๓งมากขึ้น ไมํดํวน “สวนกลับ” ไมํดํวน “หักคอ” ไมํดํวนสรุป 

ไมํดํวนฟ๓นธง ไมํแทรกแซงขณะคนอ่ืนก าลังพูด อัตราการเต๎นของหัวใจปกติ ไมํตูมตาม 
เมื่อโดนคนอ่ืนดํา 

๙. ยอมรับ เปิดใจ ยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกตํางได๎ รับฟ๓งอีกมุมมองได๎ 
๑๐. ขยัน ๆ และ “กล๎า” ลงมือท า ในเรื่องที่ดี เป็นกุศล ตําง ๆ ทันที โดยไมํมีข๎อแม๎ ไมํเอา

เรื่องในอดีตมาท าให๎สะดุดในการที่จะท า ไมํเอาเรื่องในอนาคตมาหยุดตนเอง ท าตาม
เปูาหมายได๎ ไมํวอกแวก รู๎จัก focus 

๑๑. กตัญ๒ู พํอแมํ ไปหา ไปดูแล ไปคุย กับผู๎มีพระคุณมากขึ้น ครูเกํา เจ๎านายที่เคยชํวยสอน 
ผู๎มีอุปการะคุณ ฯลฯ 

๑๒. สัตว๑เลี้ยงตําง ๆ จะเดินเข๎ามาหา เพราะคนที่ใจสงบ ตื่นรู๎ บรรดาสัตว๑ในธรรมชาติ เขาจะ
รับรู๎ 

๑๓. ไมํเมาบุญ ท าได๎ก็ท า ท าไมํได๎ ก็ไมํเป็นไร 
๑๔. “ให๎” บริจาค จิตอาสา ท าเพ่ือสํวนรวม มากขึ้น 
๑๕. รู๎สึกวําตนเอง เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ รู๎สึกวํา ผู๎คนกับตัวเอง เป็นเนื้อเดียว กัน ไมํรู๎

จะท าลายกันไปท าไม 
๑๖. คบ บัณฑิต หลวงปูุ หลวงพํอ ที่ดี ๆ มากขึ้น ไปหา ไปฟ๓งธรรมจากทําน ตามโอกาส 
๑๗. หํางไกลคนพาล อบายมุข 
๑๘. รักษาศีล ๕ มาก ๆ ไมํฆําสัตว๑ ไมํขโมย ไมํผิดกาม ไมํโกหกหลอกลวง ไมํทานของมึนเมา 
๑๙. ชื่นชม (Appreciation) ผู๎คน ยินดีที่คนอ่ืนได๎ดี หรือ มี มุทิตา นั่นเอง 
๒๐. ไมํนินทาใคร ไมํท าให๎ใครแตกแยก ชวนให๎คนสามัคคีกัน 
๒๑. ไมํกังวล หลับสบาย หลับงําย 
๒๒. ไมํคํอยฝ๓นร๎าย เชํน ในฝ๓นไมํรู๎สึกวิ่งยากล าบาก ก๎าวขาไมํออกอีกตํอไป ไมํฟ๓นวําฟ๓นหัก 

ไมฝํ๓นวํา กลับไปเป็นเด็กแล๎วเครียดกํอนสอบอีก 
๒๓. ฝ๓นดีบํอย เชํน เจอพระ เจอคนดี ๆ ตื่นขึ้นมาแล๎วสดชื่น มีความสุข 
๒๔. นึกอะไร อยากได๎อะไรที่ดี ๆ เป็นกุศล ไมํนานก็จะได๎ หรือ มีคนเอามาให๎ 



 
๑๖๔ 

๒๕. ยอมคน เชํน ยอมให๎แซงคิว ยอมให๎เอาเปรียบยอมให๎ตํอวําฯลฯ แตํคิดเตือนอยําง
นุํมนวล 

๒๖. ไมํดวํน ”ประเมิน” ตัดสิน ตัดเกรด แบํงแยก พิพากษา (judgement) ผู๎คน ห๎อยแขวน 
(suspend) เอาไว๎กํอน ดูมากขึ้น เผื่อคาดไมํถึงบ๎าง 

๒๗. รักผู๎คนแบบไมํมีเงื่อนไข (Unconditional love) ไมํหวังผล ให๎ก็คือให๎ ไมํมีข๎อแม๎ ไมํ
อิจฉา ไมํริษยา 

๒๘. รู๎จักสติที่ฐานกาย ใช๎ “กายรู๎กาย” ได๎มากข้ึน นานขึ้น ตํอเนื่องมากข้ึน รู๎ ๆ ทุกก๎าว ทุก
อิริยาบท 

๒๙. ”จับ” ความรู๎สึก ที่ “ใจ” ของตนเองได๎ รู๎วําใจกุศล อกุศล 
๓๐. “แยกแยะ” จิต กับ ความคิด ได๎ รู๎จักความคิดจร (ความคิดนอกแผน ความคิดท่ีไมํได๎

ตั้งใจคิด ความคิดท่ีชวนไปเละเทะ ฟุูงซําน ออกนอกทางฯ) เป็น นีโอ ที่ สามารถจับ
กระสุนความคิด ที่ กิเลสยิงใสํมาได๎ 

๓๑. กลับไปอําน หนังสือธรรมะ แล๎ว เข๎าที่ “ใจ”มากขึ้น ร๎อง “อ๐อ” มากขึ้น 
๓๒. ไมํกลัวตาย สิ้นข๎อสงสัย และ ไมํงมงายในศีลภายนอก๑๓๕ 

ติช นัท ฮันห๑ กลําววํา การมีสติเป็นสิ่งอัศจรรย๑ตรงที่ชํวยให๎เราเป็นนายตนเอง และรักษา
ใจตนเองอยูํได๎ในทุก ๆ สถานการณ๑ ลองคิดเปรียบเทียบอยํางนี้นักมายากลผู๎หนึ่งตัดสํวนตําง ๆ ของ
รํางกายออกเป็นชิ้น ๆ และวางเอาไว๎คนละทิศละทาง เอามือไปไว๎ทิศใต๎ เอาแขนไว๎ทิศตะวันออก เอา
ขาไปไว๎ทิศเหนือ ฯลฯ และด๎วยปาฏิหาริย๑ พอร๎องเพ้ียงค าเดียวสํวนตํางๆของรํางกายก็รวมเข๎ าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน สูํสภาพปกติสติก็อุปมาอยํางนั้น มันมีปาฏิหาริย๑ตรงที่สามารถเรียกจิตใจที่พํุงไป
ร๎อยแปดทิศกลับมา และถนอมรวมเข๎ารวมเป็นหนึ่ง เพ่ือเราจะได๎มีชีวิตอยูํในทุกขณะจิตของชีวิต๑๓๖

 

 
๒.๕ สรุปการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

กลําวโดยสรุป จากการศึกษาค๎นคว๎า และทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
องค๑กรธุรกิจ ได๎น าแนวคิดการหลักการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ ซึ่งเน๎นเรื่องของ แนวคิดในการ
พัฒนาบุคลากร แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาองค๑กรขีดสมรรถนะสูง
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค๑กร พัฒนาองค๑ความรู๎และด๎าน Competency ของพนักงาน 

ผํานกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรม เพ่ือตอบสนองความต๎องการพ้ืนฐานของชีวิตในการประสบ
ความส าเร็จในงาน การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนํง หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให๎ตนเองและองค๑กรประสบความส าเร็จสามารถแขํงขันทางธุรกิจได๎เทํานั้น โดยเน๎นให๎ผลการ
การพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ สูํความส าเร็จขององค๑กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

                                                           
๑๓๕วรภัทร๑  ภูํ เ จ ริญ  ดร . ,  แกะ เปลื อกโลก ปอกเปลื อกตั วตน ,  พิมพ๑ ครั้ งที่  ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร : ดีเอ็มจี, ๒๕๕๗), หน๎า ๑๑๘ – ๑๒๒. 
๑๓๖ติช นัท ฮันห๑, ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ, พิมพ๑ครั้งที่ ๒๗, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๒. 



 
๑๖๕ 

Organization) สํวนใหญํมักน าแนวคิดตะวันตกมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจ ดังเชํน 
การพัฒนาศักยภาพตนเองตาม การพัฒนาความความสามารถของบุคคลในองค๑กรธุรกิจสามารถน ามา
พัฒนาศักยภาพของบุคคลให๎มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได๎เป็นกระบวนการที่ดี แตํก็มองมนุษย๑อยํางเป็นทุน 
เป็นเครื่องมือ เป็นป๓จจัยสนองความต๎องการ มุํงผลส าเร็จเพ่ิมผลผลิตทางด๎านเศรษฐศาสตร๑ทรัพยากร
มนุษย๑ หรือที่เรียกวํา “ทุนมนุษย๑” (Human Capital) เน๎นทางด๎านวัตถุและความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
โดยการน าเอาการพัฒนาด๎านการเรียนรู๎ (Learning Management)และกระบวนการฝึกอบรมมาเป็น
แนวทางในการ และอาศัยความรู๎ในเรื่องธรรมชาติการเรียนรู๎และแรงจูงใจของมนุษย๑ โดยใช๎กิเลส
ตัณหาเป็นเครื่องลํอในลักษณะจิตวิทยา เชํน การเลื่อนขั้นเลื่อนยศต าแหนํง การขึ้นเงินเดือน การยก
ยํองชมเชย การให๎รางวัล เป็นแรงจูงใจการกระตุ๎น บางครั้งท าให๎คนในองค๑กรเกิดความเครียด เกิด
ความกดดันและความกังวลตํอความส าเร็จของงาน การแขํงขันสูง ขาดความสุข ขาดมิตรภาพที่จริงใจ 
ท าให๎ขาดความเอ้ือเฟ้ือตํอกันในงาน แนวคิดทฤษฎีตะวันตกจึงดูเหมือนขาดความเอ้ืออาทร ความ
อบอุํน ความเมตตา ท าให๎เกิดความเครียด ความกังวล สุขภาพกายและจิตแยํลง ขาดความสุขในการ
ท างานและการใช๎ชีวิต เน๎นให๎พนักงานเป็นคนเกํง ไมํเน๎นในเรื่องการพัฒนาด๎านจิตใจให๎เป็นคนดี มี
ความคิดหลักความเชื่อพ้ืนฐานแตกตํางจากสังคมไทย ในการหาจุดสมดุลนั้นต๎องเสริมด๎วยการพัฒนา
ด๎านการพัฒนาทัศนคติ วัฒนธรรมองค๑กรที่ดี และความพอเพียง จะท าให๎การพัฒนาไปสูํจุดสมดุลได๎
มากยิ่งขึ้น สํวนการพัฒนาทางด๎านจิตตป๓ญญา คุณธรรม จริยธรรมนั้น สามารถพัฒนาในเรื่องของ
จิตใจและทัศนคติของ พัฒนาให๎เกิดการพัฒนาทั้งด๎านวัตถุและจิตใจ หากน ามาเสริมในการพัฒนาด๎าน
ตําง ๆ ที่กลําวไปแล๎ว  

ทั้งนี้ จะเห็นได๎วํากระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค๑กรธุรกิจนั้น หลัก ๆ จะเน๎นด๎านการ
พัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพ พัฒนาความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล พัฒนางานให๎ประสบความส าเร็จ และ
พัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให๎อยูํในองค๑กรได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ใน
การหาจุดสมดุลนั้นต๎องเสริมด๎วยการพัฒนาด๎านภาวะผู๎น า ศักยภาพตนเอง วัฒนธรรมองค๑กรที่ดี และ
ความพอเพียง จะท าให๎การพัฒนาไปสูํจุดสมดุลได๎มากยิ่งขึ้น สํวนการพัฒนาทางด๎านจิตตป๓ญญา 
คุณธรรม จริยธรรมนั้น พัฒนาให๎เกิดการพัฒนาทั้งด๎านวัตถุและจิตใจ หากน ามาเสริมในการพัฒนา
ด๎านตําง ๆ ที่กลําวไปแล๎ว ก็จะท าให๎เกิดความสมดุลของการใช๎ชีวิตและให๎เกิดการพัฒนาบุคลากรได๎
อยํางเหมาะสมมากขึ้น แตํแนวคิดตะวันตกก็ยังขาดการพัฒนาทางด๎านจิตใจอยํางแท๎จริง ที่หยั่งราก
ลึกไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในอยํางแท๎จริงเฉกเชํนกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ หากเรา
สามารถพัฒนาในเรื่องของจิตใจ ศีล สมาธิ และป๓ญญาของบุคลากรได๎ ก็จะน าพาองค๑กรธุรกิจไปสูํ
ความมีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง สมดุล และยาวนาน ก็จะท าให๎เกิดความสมดุลของการใช๎ชีวิตและ
ให๎เกิดการพัฒนาบุคลากรได๎อยํางเหมาะสมมากขึ้น และจะน าพาองค๑กรไปสูํ องค๑กรขีดสมรรถนะสูง 
และความสมดุลเพ่ือความพัฒนาก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนตํอไป 

 
 



บทท่ี ๓ 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ 
 
 การพัฒนาบุคลากรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ เป็นการพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงสูตรส าเร็จในการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้มี
ความก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งโลกนี้และโลกหน้า จนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด
ตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรการพัฒนาใด ๆ ในโลกเทียบได้ เพราะผู้ที่ปฏิบัติตาม
หลักสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางแบบแผนไว้เป็นล าดับขั้น โดยพัฒนาตนเองไปสู่ผู้อ่ืนหรือสังคม
ส่วนรวม สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทั้งกายและจิตใจ เป็นหลักการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ความ
เจริญ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลากรให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
อันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน ดังนั้นในบทนี้ผู้วิจัยจะได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากร
ตามหลักมงคล ๓๘ ประการ โดยผู้วิจัยได้แยกประเด็นออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้ คือ 

 ๓.๑ การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 

๓.๒ ความหมายของมงคล 

๓.๓ ความเป็นมาของมงคล ๓๘ ประการ 
๓.๔ หลักธรรมในมงคล ๓๘ ประการ 

๓.๕ การพัฒนาบุคลากรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ 
๓.๖ บทสรุป 

 
๓.๑ การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 

 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาความหมายของการพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ซึ่งสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้   
 ๑) การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วย
การฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่
ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายและ
วาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่
ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนท าให้มีขึ้นไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการ
พัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วยการ
พัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทท่ีควรพิจารณาต่อไป หลักพุทธ
ธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพื่อให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่งนั้น
ในสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป็นยารักษาในให้พ้นจากความทุกข์ แม้



๑๖๗ 

เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของโลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติ
ต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพไปในตัวเอง๑ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองว่าสิ่ง
หลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จึงเริ่มต้นที่ตัวบุคคล กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ นั้นได้
ก าหนดเอาบุคคลเป็นจุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณาการหลักธรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่องของ กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลักที่
น ามาใช้ในการพัฒนาในงานวิจัยนี้ คือ หลักมงคลสูตร ๓๘ ประการ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างด ี

๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความหมายของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา หลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า “การพัฒนามนุษย์ โดยมองคนในฐานะ 

เป็นมนุษย์ หมายความว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมายของชีวิตคือ  

ความสุข ความอิสรภาพ ความดีงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล๒
 

 พระไพศาล วิสาโล อธิบายว่า การพัฒนาที่แท้จริงในทางพุทธธรรม จะต้อง เอ้ืออ านวยให้แต่
ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ตนมีต่อสังคมและธรรมชาติ อันตนจะต้องเกื้อกูล ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว
ให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ พร้อมกันนั้น การพัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็น
พ้ืนฐานอ านวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา ความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความยุติธรรม๓

 

 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อธิบายว่า ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา การพัฒนาตรงกับค าว่า 
“ภาวนา” ซึ่งหมายถึง การท าให้เจริญงอกงาม (ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Development) หาก 

พิจารณาจากรากศัพท์ ค าว่า พัฒนา มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ หรือ วัฒนา ค านี้หมายถึง ความ  

เจริญก้าวหน้า หรือภาวะยืนยาวนาน เช่น ค าว่า อายุวัฒนะ หมายถึง ท าให้อายุยืนนาน อันหมาย
รวมถึง ความเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และนอกจากนี้ ค าว่า วัฒนะ  

หมายถึง รกรุงรัง ไม่มีระเบียบเลยก็ได้ เช่น ค าว่า โลกวฒฺฑโน หมายถึง เป็นคนรกโลก เป็นสิ่ง/เป็น  

คนที่โลกไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ค าว่า การพัฒนาในที่นี้เป็นค าที่ก าหนดให้มีคุณค่า ตามหลักการ
ของพระพุทธศาสนา การพัฒนาจะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กัน ๔ ทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ 
การพัฒนาศีลธรรมและ/หรือ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้าน
ปัญญา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาว่าการพัฒนาเป็นกระบวนการพยายามที่จะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษา สิ่งที่ดีให้คงอยู่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ  เปลี่ยนแปลงฟ้ืนฟู 

                                                           

 ๑ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม”, ๒๕๕๗, บทคัดย่อ. 
 ๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต  ฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๑. 
 

๓พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๓), หน้า ๑๘-๑๙. 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๑๖๘ 

และปรับปรุงทั้งตนเอง และสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นและมีความหมายมากยิ่งขึ้น  แต่ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในกระบวนการพัฒนาขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นส่วนส าคัญ๔

 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นการเรียนรู้ฝึกหัด พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพของบุคลากร เพราะการ
มีศักยภาพที่ดีจะท าให้มีชีวิตที่ดีงาม ท าให้โลกรื่นรมย์ และท าให้สังคมให้มีแต่สันติสุข โดยมนุษย์สามารถ
พัฒนาให้รู้ ให้เข้าใจ ให้ท าได้ ให้ท าเป็น ท าให้งดงามและท าให้เป็นประโยชน์ พร้อม ๆ กัน ๔ ทาง คือ 
การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนา ศีลธรรมและ/หรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด้านจิตใจ 
และการพัฒนาทางด้านปัญญา ซึ่ง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงฟ้ืนฟู และปรับปรุง
ทั้งตนเอง และสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นและมีความหมายมากยิ่งขึ้น การพัฒนามนุษย์ จึงเป็นการมองคน
ในฐานะเป็นมนุษย์   
  

๓.๒ ความหมายของมงคล 

 พระพุทธเจ้าตรัสมงคล ๓๘ ประการไว้ว่า ประมาณ ๑๒ ปีก่อนพุทธกาล ประชาชนต่าง
ตื่นตัวว่า อะไรคือเหตุที่ท าให้ชีวิตเป็นมงคล กล่าวว่า บ้างก็ว่า วัตถุสิ่งของ เช่น ต้นไม้ สัตว์ หรือว่ารูป
เคารพต่าง ๆ จะท าให้ชีวิตเป็นมงคล๕  ซึ่งอธิบายความไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา  
 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ  น ามาจากบทมงคลสูตรที่
พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ท าให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี 
“มงคลชีวิต” เรียกว่า มงคล ๓๘ ประการ๖  
 นอกจากนี้  ความหมายของค าว่า “มงคล” ได้มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้ให้
ความหมายไว้หลายท่าน สรุปได้ ดังนี้ 

พระสิริมังคลาจารย์ กล่าวใว้ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนีว่า “มงคล คือ เหตุท าให้ถึงความเจริญ
ด้วยสมบัติของมนุษย์ สมบัติในสวรรค์ และสมบัติในนิพพาน”๗

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง ความหมายของ มงคล ไว้ในพจนานุกรม                
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ไว้ว่า “มงคล หมายถึง สิ่งที่ท าให้มีโชคดี และเป็นธรรมที่น ามาซึ่ง
ความสุขความเจริญ”๘

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของมงคล คือ เหตุที่น ามาซึ่ง
ความเจริญ สิ่งซึ่งถือว่าจะน าสิริและความเจริญมา และปูองกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ ากราย”๙

 

                                                           

 
๔จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๗ - ๑๑๘.  
 ๕พระสิริมังคลาจารย์. มงคลทีปนี. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐) 

๖มงฺคล. ๑/๑๒/๑๑. 
๗มงฺคล. ๑/๑๒/๑๑. 
๘พระธรรมปฎิก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบับประมวลศัพท์, (กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑๑. 
๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๘๒๙. 



๑๖๙ 

พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า มงคล ไว้ว่า  
“ส าหรับข้าพเจ้าชอบค าแปลอยู่ค าหนึ่งที่ถูกใจที่สุด และคิดว่าตรงกับความหมายของค าว่า 

มงคล อย่างยิ่ง คือ ค าว่า ทางก้าวหน้า ค าว่ามงคล ถ้าแปลว่า ทางก้าวหน้า เป็นเหมาะเจาะที่สุดไม่เสีย
พ่ีเสียน้อง ศัพท์บาลีเดิมก็ไม่เสียค าแปล ก็อมความได้หมด และประการส าคัญถูกใจคนสมัยใหม่ด้วย
ค าว่า มงคล ไม่ใช่ค าท่ีล้าสมัยเหมือนอย่างท่ีบางคนคิด แต่มีความทันสมัยอยู่เสมอ”๑๐

 

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ได้กล่าวว่า “มงคล คือ สิ่งที่ท าให้บุคคลเจริญด้วย 
สรรพสมบัติ มีศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้เลื่อนฐานะของบุคคลขึ้นสูง
กว่าภาวะเดิม ท าให้มีกิริยา วาจา ใจ ดีงาม ให้มีชีวิตเกษมปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุ และอุปสรรค 
ท าให้สงบกาย สงบวาจา สงบใจ นี่แหละ คือ มงคล”๑๑

 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้กล่าวว่า “มงคล คือ ทางแห่งความเจริญก้าวหน้า
ของชีวิตนั่นเอง เป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิตของคนในโลก ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นสิ่ง
ทั้งปวงตามความเป็นจริง จากการตรัสรู้ของพระองค์เอง เมื่อมีผู้มาทูลถามถึงมงคล พระพุทธเจ้าตรัส
มงคล ๓๘ ประการ อันเปรียบเหมือนบันไดที่ย่างขึ้นสู่ความก้าวหน้าของชีวิตตามล าดับ ตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงข้ันสูงสุด”๑๒

 

พระสมชาย านวุฑฺโฒ ได้กล่าวว่า “มงคล คือ ทางความก้าวหน้า ความสุข ความเจริญ               
ค าว่า มงคลชีวิต คือ เหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทางแสดงไว้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ”๑๓

  

สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวว่า “มงคล คือสิ่งที่น ามาซึ่งความสุขความเจริญ อันเนื่องด้วย
งานฉลองอันเป็นนิมิตดี”๑๔

 

เปลื้อง ณ นคร ได้กล่าวว่า “มงคล คือ ความสุขความเจริญ, สิ่งซึ่งน ามาซึ่งความสุขถาวร”๑๕
 

สรุปได้ว่า  มงคล คือ เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้
ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ น ามาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหา
เทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ท าให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการ 

                                                           
๑๐พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๒), หน้า ๒๖. 
๑๑รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๕), หน้า ๑๖๐.  
๑๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ชวนพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑.  
๑๓พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฐาน 

การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๒), หนา้ ๑. 
๑๔สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๗.  
๑๕เปลื้อง ณ นคร, พจนะ - สารานุกรม ฉบับทนัสมัย เล่มที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๑๘), หน้า ๓๔๐.  



๑๗๐ 

เมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะน ามาซึ่งความสุข ความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม องค์กร และ
ประเทศชาติในที่สุด 

 
๓.๓ ความเป็นมาของมงคล ๓๘ ประการ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใน
เมืองสาวัตถี. ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่งมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ท าพระวิหาร     
เชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปถวายบังคม                   
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นยืนแล้วได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคด้วย
คาถาว่า 

“เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย 
ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคล” 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสพระคาถาตอบว่า  
การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ๑ นี้เป็นอุดม

มงคล  
การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็นผู้มีบุญอันควรท าไว้แล้วในกาลก่อน 

๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล.  
พาหุสัจจะ ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ นี้เป็นอุดมมงคล.  
การบ ารุงมารดา๑ การบ ารุงบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑ การงานอัน

ไม่อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล.  
ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ นี้

เป็นอุดมมงคล  
การงดเว้นจากบาป ๑ ความส ารวมจากการดื่มน้ าเมา ๑ ความไม่ประมาทใน

ธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดมมงคล  
ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑ ความกตัญญู ๑ 

การฟังธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล.  
ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนา

ธรรมตามกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล.  
ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การท านิพพานให้แจ้ง ๑ นี้

เป็นอุดมมงคล  
จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ๑ ไม่เศร้าโศก ๑ 

ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นี้เป็นอุดมมงคล  
เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายท ามงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่

เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เหล่านั้น๑๖ 

                                                           
๑๖ขุ.ปา .๔๗/๓๑๘/๙๙-๑๐๐. 



๑๗๑ 

จากความเป็นมาของมงคลสูตรดังกล่าวข้างต้น นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ท่านได้ให้
ความส าคัญและไดอ้ธิบายขยายความไว้ ดังนี้ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏ ายีเถร) ได้อธิบายความเกี่ยวกับความเปน็มาว่า  
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัส  มงคลในพระพุทธศาสนา คือ 

ก่อนที่พระพุทธเจ้า จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ บ าเพ็ญเพียรแสวงหาโมกขธรรม 
มงคลสูตรว่า และบรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ประชาชนชาวชมพูทวีปก าลัง
อภิปราย โต้วาที พูดคุยกันถึงเรื่องอะไรเป็นมงคล ซึ่งคนทั่วไปต่างยึดถือสิ่งที่เป็นมงคล
ต่าง ๆ กัน บางกลุ่มยึดถือว่าสิ่งที่ตาเห็นแล้วนั่นแหละเป็นมงคล บางคนบางกลุ่มยึดถือ
ว่า สิ่งที่ได้ฟังแล้วเท่านั้นเป็นมงคล บางคนบางกลุ่มก็พากันยึดถือว่าสิ่งที่ใจคิดเท่านั้น
เป็นมงคล นอกจากนี้ไม่มี ต่างกลุ่มต่างก็ถกแถลง โต้เถียงกันโดยไม่มีใครยอมใคร 

บางกลุ่มยึดถือเอาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ว่าที่ใช้ใส่ในบาตรน้ ามนต์เป็นมงคล คือ 
ใบเงิน ใบทอง ใบนาค หญ้าแพรก ฝักส้มปุอย ฝักชัยพฤกษ์ และผิวมะกรูดเป็นมงคล 

อีกประการหนึ่ง ที่นิยมกันว่าเป็นวัตถุมงคลอีก ๘ อย่าง คือ กรอบหน้า ตะบอง 
สังข์ จักร ธงชัย ขอช้าง โคอุสภะ และหม้อน้ าที่เต็ม 

บางคนบางกลุ่มยึดถือว่า กาลเวลาเป็นมงคลฤกษ์ คือ เวลาที่โหรท านายว่า
ปลอดอุปสรรคภยันตราย จะท าการใดๆ ก็เป็นมงคลส าเร็จโดยสวัสดี น าผลดีมาให้ 

การถกเถียงอภิปรายโต้ตอบสนทนาเกี่ยวกับเรื่องมงคล ได้ขยายผลแพร่หลาย
กว้างขวาง มิใช่แต่ในหมู่มนุษย์เท่านั้น แม้แต่หมู่ทวยเทพก็ได้มีการขยายผลแห่งการ
สนทนาเรื่องมงคลจนถึงชั้นสุทธาวาส จึงได้ท าการปุาวประกาศให้ทราบว่า อีกประมาณ 
๑๒ ปี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสมงคลที่ถูกต้องแท้จริง ผู้ใดอยากทราบว่า
อะไรคือมงคล จงรออีก ๑๒ ปี 

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายได้ตรัสรู้อนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เสด็จโปรดเวไนยนิกรตามคามนิคมน้อยใหญ่มี กาสี โกศล วัชชี 
วังสะ มคธ ฯลฯ สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร               
ณ เมืองสาวัตถี คืนหนึ่ง เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว ได้มีเทวดาตนหนึ่ง มีรัศมีงดงามยิ่งนัก
ปรากฏกายเข้าเฝูาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทั่วทั้งพระเชตะวันสว่างไสวไปด้วยรัศมี
ของเทวดาตนนั้น เทวดาได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วยืนอยู่ 
ณ ที่อันสมควรเหมาะสมแก่ตนแล้ว ได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรื่องมงคล 
ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องมงคล ๓๘ ประการ เป็นหลักที่ควร
ประพฤติปฏิบัติว่า เป็นมงคลสูงสุด”๑๗

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๗สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏ ายีเถร), มงคลในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑), หน้า ก.  



๑๗๒ 

 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของมงคลสูตรว่า  

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสมงคลสูตร อันปรากฏอยู่ในขุททกปาฐะ และสุตต
นิบาต แห่งคัมภีร์ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  เช่นเดียวกับรัตนสูตรและเมตตาสูตร 
อันปรากฎอยู่ในขุททกปาฐะและสุตตนิบาตแห่งคัมภีร์ขุททกนิกาย เช่นเดียวกัน 

ต่อมา ในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ คือ ราว พ.ศ. ๙๕๖-๙๗๕ พระพุทธโฆษาจารย์       
พระอรรถกถาจารย์ผู้มีนามอุโฆษ ชาวอินเดีย เกิดใกล้พุทธคยา ได้เดินทางไปประเทศ ศรีลังกา 
ใน พ.ศ. ๙๕๖ เพ่ือแปลภาษาบาลี ท่านแปลอรรถกถา พระวินัย และพระอภิธรรมทั้งหมด 
รวมทั้งอรรถกถาพระสูตรส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี ในรัชสมัยพระเจ้ามหานาม ขึ้นครองราชย์ 
ในประเทศศรีลังกา 

พระพุทธโฆษาจารย์ได้จัดท าอรรถกถาพระสูตรในขุททกปาฐะและสุตตนิบาต ใช้ชื่อว่า 
ปรมัตถโชติกา อรรถกถามงคลสูตร ที่เรียกว่า มงฺคลสุตฺตวณฺณนา เป็นหนังสือหนา ๘๖ หน้า
กระดาษพิมพ์ ล้วนแต่เป็นภาษาบาลี นับว่ามงคลสูตรนี้ส าคัญมาก พระพุทธโฆษาจารย์ได้ใช้
หลักการอธิบายถึง ๘๖ หน้ากระดาษ ทั้งท่ีพระสูตรนั้นมีเพียง ๒ หน้ากระดาษเท่านั้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๖๗ คือประมาณเกือบ ๕๐๐ ปีมาแล้ว พระสิริมังคลาจารย์ 
ปราชญ์ชาวเชียงใหม่ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก มีชีวิตราว พ.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๗๖ ในรัชกาล
ของกษัตริย์เชียงใหม่ ๓ พระองค์คือ พระติโลกราช และพระเกษแก้ว ได้เขียนหนังสือ        
มงฺคลตฺถทีปนี หรือมงคลทีปนี ภาค ๒ ซึ่งทั้ง ๒ เล่มนี้ ทางการคณะสงฆ์ไทยได้ใช้เป็น       
กลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 

พระสิริมังคลาจารย์ เป็นศิษย์เอกของพุทธวีระ นิกายสิงหล อยู่วัดสวนขวัญ ปัจจุบัน
คือ วัดต าหนัก ต าบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานด้านภาษาบาลีของท่านมี ๔ เรื่อง คือ 

  ๑. เวสสันดรทีปนี แต่งเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๐ 
  ๒. สังขยาปกาศทีปนี แต่งเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๓ 
  ๓. จักรวาลทีปนี แต่งเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๐ 
  ๔. มงคลัตถทีปนี แต่งเม่ือ พ.ศ. ๒๐๖๗ 
ในยุครัตนโกสินทร์ ในรัชกาลปัจจุบัน หนังสือมงคล ๓๘ ประการ ได้มีผู้แต่งอธิบาย

และจัดพิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้วมากมาย ล้วนแต่น่าศึกษาท้ังสิ้น แต่ก็มีส านวนแตกต่างกันแม้
จะมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ มุ่งเชิดชูมงคล ๓๘ ประการของพระบรมศาสดา ให้เป็นที่
รู้จักกว้างขวาง และน าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขในชาติของเราให้มากที่สุด เท่าที่
จะท าได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานทางพุทธศาสนาอันควรแก่การยกย่องและอนุโมทนา
ทั้งสิ้น”๑๘ 

                                                           
๑๘พระธรรมวิสุทธิกวี(พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๕-๗. 



๑๗๓ 

สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของมงคลสูตรว่า “มงคลสูตร เป็นพระสูตรที่เล่า
เรื่องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาของเทวดา ผู้มาถามว่าอะไรเป็นมงคล โดยตรัสไปที่ข้อปฏิบัติ
ทั้งสิ้นรวม ๓๘ ประการ มิได้ชี้ที่มงคลภายนอกหรือโชครางอะไรเลย๑๙

 

 สรุปได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักมงคลสูตร ซึ่งมีทั้งหมด  ๓๘ ประการ  
ดังต่อไปนี้ 

 
๓.๔ หลักธรรมในมงคล ๓๘ ประการ 

พระพุทธเจ้าตรัส หลักธรรมในมงคล ๓๘ ประการไว้ว่า  
 “เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ได้
โปรดตรัสอุดมมงคล. พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาตอบ มงคล ๓๘ ประการ 

โดยสรุป มงคล ๓๘ ประการ ไดด้ังนี้ คือ 
๑) ไม่คบคนพาล 
๒) การคบบัณฑิต 
๓) การบูชาคนที่ควรบูชา 
๔) การอยู่ในประเทศอันสมควร 
๕) ความเป็นผู้มีบุญอันท าไว้แล้วในกาลก่อน 
๖) การตั้งตนไว้ชอบ 
๗) พาหุสัจะ 
๘) ศิลปะ 
๙) วินัยที่ศึกษาดีแล้ว 
๑๐) วาจาสุภาษิต 
๑๑) บ ารุงมารดาบิดา  
๑๒) การสงเคราะห์บุตร 
๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา 
๑๔) การงานอันไม่อากูล 
๑๕) การให้ทาน 
๑๖) การประพฤติธรรม 
๑๗) การสงเคราะห์ญาติ 
๑๘) กรรมอันไม่มีโทษ    
๑๙) การงดเว้นจากบาป 
๒๐) ความส ารวมจากการดื่มน้ าเมา    
๒๑) การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
๒๒) การเคารพ    

                                                           
๑๙สุชีพ ปุญญานุภาพ,พระไตรปิฎกฉบับส าหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์              

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๕๙๗.  



๑๗๔ 

๒๓) การประพฤติถ่อมตน 
๒๔) ความสันโดษ  
๒๕) ความกตัญญู  
๒๖) การฟังธรรมตามกาล 
๒๗) ความอดทน    
๒๘) ความเป็นผู้ว่าง่าย 
๒๙) การได้เห็นสมณะทั้งหลาย 
๓๐) สนทนาธรรมตามกาล    
๓๑) ความเพียร 
๓๒) พรหมจรรย์ 
๓๓) ความเห็นอริยสัจ 
๓๔) การกระท าพระนิพพานให้แจ้ง  
๓๕) จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว 
๓๖) ไม่เศร้าโศก    
๓๗) ปราศจากธุลี 
๓๘) จิตเกษม๒๐     
ในพระสูตร ตามเนื้อหามงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุ แต่ยึดถือการปฏิบัติ

ฝึกฝนตนเอง ซึ่งมีอยู่ ๓๘ ประการ น ามาอธิบายความ แสดงให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาชีวิตไปสู่
เปูาหมายที่พ่ึงได้โดยตลอดจากสิ่งเล็กน้อยไปหาสิ่งส าคัญ จากขั้นต่ าไปหาขั้นสูง จากง่ายไปหายาก
ตามล าดับ  

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร สามารถเพ่ือน าหลักธรรมมงคลสูตรทั้ง ๓๘ ประการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้ คือ 

 
๓.๕ การพัฒนาบุคลากรหลักมงคล ๓๘ ประการ 
 การพัฒนาบุคลากรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ เป็นการพัฒนาบุคลากร เป็นแบบขั้นบันได 
จากต่ าไปหาสูงเป็นการพัฒนาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด เป็นหลักธรรมที่พัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่การพัฒนาบุคลากรตามหลักการทั่วไปไม่สามารถท าได้ 
เพราะเป็นการพัฒนาที่เน้นการฝึกฝนตนเอง โดยเน้นการพัฒนาทั้งกายและใจควบคู่กันไป และน าไปสู่
การพัฒนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน๒๑ 

พระพุทธศาสนาได้แสดงมงคล ๓๘ ประการ ให้เห็นถึงภาพรวมของการพัฒนาชีวิตไปสู่
เปูาหมายที่พ่ึงได้โดยตลอดจากสิ่งเล็กน้อยไปหาสิ่งส าคัญ จากขั้นต่ าไปหาขั้นสูง จากง่ายไปหายาก

                                                           
๒๐ขุ.สุ.๔๗/๓๑๘/๑๙๖ - ๑๙๘. 

 

๒๑พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม
หลักมงคลสูตร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หน้า ๔๘. 



๑๗๕ 

ตามล าดับ ดังนั้น ขั้นตอนการจัดล าดับการพัฒนาบุคลากร จ าแนกตามแนวทางของ รศ.สุเชาวน์ 
พลอยชุม เป็น ๗ ขั้นตอน๒๒ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๕.๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 ๓.๕.๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายใน 
 ๓.๕.๓ การพัฒนาด้านหน้าที่ทางครอบครัว 
 ๓.๕.๔ การพัฒนาด้านหน้าที่สังคม 
 ๓.๕.๕ การพัฒนาด้านเสริมสร้างศีลธรรม 
 ๓.๕.๖ การพัฒนาด้านชีวิตทางธรรม 
 ๓.๕.๗ การพัฒนาด้านชีวิตขั้นสุดยอด 
 
๓.๕.๑ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย มงคลที่ ๑-๔ สามารถพัฒนาคนให้

ก้าวหน้าได้ การพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้างชีวิตนั้น จะต้องเริ่มด้วยการจัดสภาพแวดล้อมหรือ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเองให้เหมาะสม คือ การไม่คบคนพาล คบแต่คนดี เคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
และการอยู่ในถิ่นฐานหรือที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมภายนอก” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและมี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นอันดับแรก มงคล ๓๘ ประการที่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อม
ภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 

มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลาน ) 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของคนพาลไว้ในพาลบัณฑิตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ไว้ว่า 
   “ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะของคนพาล เครื่องหมายของคนพาล เครื่องอ้างของ
คนพาลนี้มี ๓ อย่าง ๓ อย่างเป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้มักคิดความคิดที่
ชั่ว มักพูดค าพูดที่ชั่ว มักท าการท าที่ชั่ว ถ้าคนพาลจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูด
ค าพูดที่ชั่ว และการท าที่ชั่ว บัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้ด้วยลักษณะเครื่องหมาย
และเครื่องอ้างอย่างไรว่า ผู้นี้เป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่
ชั่ว มักพูดค าพูดที่ชั่ว และมักท าการท าที่ชั่ว ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรู้เขาได้ว่า นี่เป็นคน
พาล เป็นอสัตบุรุษ. ภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนั่นแล ย่อมเสวยทุกข์โทมนัส ๓ อย่างใน
ปัจจุบัน”๒๓ 
 
พระพุทธองค์ทรงตรัสถึง การพัฒนาตนเองโดยการไม่คบคนพาลเป็นล าดับแรก เพราะคน

พาลเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี มักชักน าผู้ที่คบไปในทางเสื่อม หากสภาพแวดล้อมมีคนพาลอยู่มาก ก็จะ
กลายเป็นคนพาลไปด้วย นั่นหมายถึง ความพินาศหายนะของมวลมนุษยชาติ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

                                                           
๒๒รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
๒๓ม.อุ.๒๓/๔๖๘/๑๓๖. 



๑๗๖ 

“คนพาลได้ความรู้เพ่ือสิ่งมิใช่ประโยชน์ ความรู้นั้นย่อมท าลายคุณความดีและสติปัญญาเขา
ให้ตกต่ าลงไป”๒๔ 

อีกประการหนึ่ง “ถ้าแม้สัตบุรุษทั้งหลายวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาล
ทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาไม่เข้าถึงความสงบเวรกันได้เลย”๒๕ 

 
ในอกิตติชาดก เตรสกนิบาต ได้กล่าวถึงคนพาลไว้อีกนัยหนึ่งว่า 

“ชนพาลทั้งหลาย มีปัญญาทราม มีตนเป็นดังข้าศึก เที่ยวท ากรรม
ลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่”๒๖ 

 
คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

“การไม่คบ ความไม่มีคนพาลนั้นเป็นเพ่ือน ความไม่เข้าพวกด้วยคนพาลนั้น 
ชื่อว่าการไม่เสพ”๒๗ 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ให้ความหมายว่า “คนพาล คือ คนชั่ว คนที่ไม่รู้จัก
บาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ คนประเภทนี้เรียกว่า คนพาล หรือคน
โง”่๒๘ 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ให้ความหมายว่า “คนพาลในที่นี้ ท่านหมาย

ปัญญาทราม ปัญญาอ่อน มีปัญญารักษาตนให้พ้นจากกรรมอันเป็นบาปไม่ได้ ชื่อว่า คนพาล”๒๙ 
ตามพุทธสุภาษิตนี้ ก็มีเหตุผลเพียงพอแล้วที่เราไม่คบคนพาล คนคบคนพาลไม่สามารถพัฒนา

ตน พัฒนาสังคม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญาได้เลย เพราะ ว่าคนพาล 
 ๑. คิดแต่เรื่องชั่วร้าย 
 ๒. พูดแต่เรื่องชั่วร้าย 
 ๓. ท าแต่เรื่องชั่วร้าย 
อีกประการหนึ่ง คนพาลมักจะชอบแนะน าสิ่งที่ไม่ควรแนะน า คือ แนะน าให้ท าชั่วชอบท าใน

สิ่งที่มิใช่ธุระหน้าที่ของตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีเขาพูดดี ๆ ก็โกรธไม่รู้จักอุบาย
วิธีแนะน าให้ท าดี๓๐ 

                                                           
๒๔ขุ.ธ.๔๑/๑๕/๑๒๔. 
๒๕ขุ.ชา.๕๘/๕๔๗/๓๓๒-๓๓๓. 
๒๖ขุ.ชา.๖๐/๑๘๒๕/๒๘๙-๒๙๐. 
๒๗คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๐. 
๒๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 
๒๙พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), ธรรมเทศนามงคล ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ลานอโศกเพรสกรุ๊ป, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), หน้า ๑๕. 
๓๐มงฺคล. ๑/๑๔/๑๗. 



๑๗๗ 

อานิสงส์ของการไม่คบคนพาล มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้ไม่ถูกชักน าไปในทางที่ผิด ท า
ให้ไม่ถูกคนพาลท าร้าย ท าให้ไม่ถูกต าหนิ ไม่ถูกใส่ความ ท าให้ไม่ถูกมองในแง่ร้าย ได้รับความไว้วางใจ
จากบุคคลทั่วไป และท าให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น๓๑ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึง
ทรงสอนว่า การไม่คบคนพาลเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรตามหลักมงคลสูตร ในมงคลที่ ๑ เป็นการพัฒนาบุคลากรใน
การฝึกฝนตนให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราก่อน หากสิ่งแวดล้อมดีย่อมท าให้บุคคลนั้นเป็น
คนดี พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ดังนั้น การฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นคนดี จึงควรเว้นจากการคบ
คนพาล และตนไม่เป็นคนพาลด้วย ท าให้ไม่ถูกคนพาลท าร้าย ท าให้ไม่ถูกต าหนิ ไม่ถูกใส่ความ ท าให้
ไม่ถูกมองในแง่ร้าย ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป และท าให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต (ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา) 
บัณฑิต คือ คนดี เป็นสัตบุรุษ เป็นนักปราชญ์ เป็นคนที่รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ 

และไม่ใช่ประโยชน์ เป็นคนที่มีความรู้ดี มีความประพฤติดี มีลักษณะตรงกันข้ามกับคนพาล๓๒ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของบัณฑิตไว้ในพาลบัณฑิตสูตร อุปริปัณณาสก์ว่า  
  “ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะของบัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต เครื่องอ้างของ
บัณฑิต มีอยู่ ๓ อย่าง เป็นไฉน? ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ มักคิดความคิดที่ดี มัก
พูดค าพูดที่ดี มักท าการท าที่ดี ถ้าบัณฑิตจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ดี พูดค าพูดที่ดี และ
ท าการท าที่ด ีบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้ด้วยลักษณะ เครื่องหมายและเครื่องอ้าง
อย่างไรว่า ผู้นี้เป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรุษ เพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดี มักพูดค าพูดที่
ดี และมักท าการท าที่ดี ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรู้เขาได้ว่า ผู้นี้เป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรุษ.
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตนั้นนั่นแลย่อมเสวยสุขโสมนัส ๓ อย่างในปัจจุบัน”๓๓ 
 
ส่วนในอกิตติชาดก เตรสกนิบาต กล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตซึ่งใช้ค าว่า นักปราชญ์ ไว้อีกนัย

หนึ่งว่า 
 “นักปราชญ์ย่อมแนะน าสิ่งที่ควรแนะน า ย่อมไม่ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะน าดีเป็น
ความดีของนักปราชญ์นั้น  นักปราชญ์นั้น ผู้อ่ืนกล่าวชอบก็ไม่โกรธ ย่อมรู้จักวินัย การสมาคมคบหา
กันกับนักปราชญ์นั้นเป็นความดี”๓๔ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของค าว่า บัณฑิต ไว้ว่า 
“ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี 

                                                           
๓๑พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทฐาน

การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓), หนา้ ๑๙-๓๕๕ 
๓๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๔. 
๓๓ม.อุ.๒๓/๔๘๔/๑๔๔-๑๔๕. 
๓๔ขุ.ชา.๖๐/๑๘๑๙/๒๘๒. 



๑๗๘ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดย
ก าเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางดนตรี”๓๕ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ให้ความหมายว่า “บัณฑิต หมายถึง ผู้ประพฤติ
สุจริตกาย วาจา ใจ มีไม่ฆ่าสัตว์ ไม่กล่าวเท็จ ไม่ละโมบ โลภเอาของท่านผู้ อ่ืน เป็นต้น ชื่อว่า 
บัณฑิต”๓๖ 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), ได้อธิบายความว่า เหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้คบ
บัณฑิต เพราะมีแต่ทางได้ ไม่มีทางเสีย คือ ได้แต่ผลดีฝุายเดียว เนื่องจากบัณฑิตเป็นคนดีและเป็น
กัลยาณมิตร ซึ่งมีพฤติกรรมแต่ในทางท่ีดี อันตรงกันข้ามกับลักษณะของคนพาล คือ 

    ๑. ชอบชักน าในทางที่ดี 
 ๒. ชอบท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 ๓. เป็นคนสัมมาทิฏฐิ 
 ๔. แม้ใครจะพูดให้ร้ายก็ไม่โกรธ 
 ๕. รู้จักระเบียบวินัยที่ดี๓๗ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒ จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสังคมส่วนรวมที่มุ่งปฏิบัติ

ตนให้เป็นคนดี โดยเริ่มจากตนเองก่อน แต่คนจะพัฒนาตนได้ต้องเว้นจากการคบคนพาลแล้วหันมาคบ
บัณฑิต บัณฑิต คือ ผู้รู้ ผู้ศึกษามาก่อน เป็นผู้สามารถชี้แนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ ในสังคมใดมี
บัณฑิต หรือผู้รู้อยู่จ านวนมาก ชุมชน สังคม หรือประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้า เพราะคนในชุมชน 
สังคม และประเทศนั้น ย่อมมีการศึกษา คนที่มีการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีปัญญา  วิถี
ชีวิตของเขาด าเนินไปในทางที่ดี ผู้ที่คบบัณฑิตชีวิตย่อมมีแต่ความสุข ความเจริญ ท ากิจการงานใด  ๆ 
ย่อมประสบความส าเร็จ๓๘ ตามลักษณะของบัณฑิต คือ คิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆท าแต่สิ่งดีๆ๓๙ 

ดังที่กล่าวมา บัณฑิตเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ที่ได้สัมผัสกับความดีอยู่เสมอ เช่น เห็นตัวอย่างที่ดี 
ได้ฟังเรื่องดี ท าสิ่งที่ดี บัณฑิตเป็นผู้มีศีล มีปัญญา จะท าอะไรก็ยึดธรรม กฎเกณฑ์กติกาของชุมชนเป็น
หลัก ผู้หวังความเจริญและพัฒนาในชีวิตไปในทางท่ีเจริญ จึงควรคบบัณฑิต 

อานิสงส์ของการคบบัณฑิตนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้มีปัญญาเพ่ิมขึ้น ท าให้มี
ความเห็นถูก เป็นสัมมาทิฏฐิ ท าให้ไม่เดือดร้อนเพราะท าผิด ท าให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป 
ท าให้ปลอดภัยจากภัยพาลต่าง ๆ และท าให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น๔๐ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์
จึงทรงสอนว่า การคบบัณฑิตเป็นมงคลอันสูงสุด 

                                                           
๓๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘), 

หน้า ๔๖๙. 
๓๖พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), ธรรมเทศนามงคล ๓๘, อ้างแล้ว, หน้า ๔. 
๓๗พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖. 
๓๘พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐. 
๓๙มงฺคล. ๑/๑๔/๑๗. 
๔๐พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕. 



๑๗๙ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๒ มุ่งปฏิบัติตนให้เป็นคนดี โดยเริ่มจาก
ตนเองก่อน แต่คนจะพัฒนาตนโดยเว้นจากการคบคนพาลแล้วหันมาคบบัณฑิต ย่อมท าให้เกิดปัญญา 
มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ ท าให้ไม่ได้รับความเดือดร้อน ท าให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป 
ท าให้ปลอดภัยจากภัยพาลต่าง ๆ และท าให้มีความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินชีวิต 

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา (ปูชา จ ปูชะนียาน ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้อธิบายไว้ว่า 

ค าว่า  “บูชาบุคคลที่ควรบูชา”หมายถึง พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริย
สาวกท้ังหลายว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ชื่อว่าเป็น พุทธะ เพราะเว้นจากโทษทั้งปวง  
และเพราะประกอบด้วยพระคุณทั้งปวง พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย ผู้มา
ในภายหลังแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปูชนียบุคคล”ที่ควรบูชา”๔๑  
ในคัมภีร์มัลคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงการบูชา ๒ ประเภทไว้ว่า “การบูชานั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ 

อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยที่การบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้ เป็นต้น และด้วยปัจจัยสี่ ชื่อว่า อามิส
บูชา, การบูชาด้วยปฏิบัติ ชื่อว่า ปฏิบัติบูชา”๔๒ 

ปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายความว่า การบูชา หมายถึงการปฏิบัติ ๓ อย่าง คือ 
 ๑. ปัคคัณหะ การยกย่อง 
 ๒. สักการะ บูชาด้วยสิ่งของ 
 ๓. สัมมานะ นับถือ๔๓ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “บูชา” ว่าหมายถึง 

“ให้ด้วยความนับถือ, แสดงความเคารพเทิดทูน มี ๒ คือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา”๔๔ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “บูชา” ไว้ว่าหมายถึง 

“แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชา
เทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยเคารพ นับถือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ 
บูชาความรู้ บูชาฝีมือ”๔๕  

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงตัวอย่างของบุคคลที่ควรบูชาไว้ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ดังนี้ คือ 
คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงตัวอย่างของบุคคลที่ควรบูชาไว้มีใจความว่า บรรดาบรรพชิต

ทั้งหลาย อาจารย์และอุปัชฌายะเป็นบุคคลผู้ควรบูชาของศิษย์ ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเป็นบุคคลผู้ควร
บูชาของภิกษุผู้บวชใหม่ บรรพชิตทั้งหมดเป็นบุคคลผู้ควรบูชาของคฤหัสถ์ บรรดาคฤหัสถ์พ่ีชายพ่ีหญิง

                                                           
๔๑ขุ.สุ.๔๗/๓๑๘/๑๒๑. 
๔๒คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, หน้า ๘๑. 
๔๓พอ.ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
๔๔พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๔๐. 
๔๕พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๗๘. 



๑๘๐ 

เป็นบุคคลผู้ควรบูชาของน้องชายน้องหญิง มารดาบิดาเป็นบุคคลผู้ควรบูชาของบุตรทั้งหลาย สามีและ
พ่อและแม่ของสามีเป็นบุคคลผู้ควรบูชาของเหล่าหญิงสาวในสกุล๔๖ 

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้บูชาบุคคลผู้ควรบูชา ก็หมายความว่า ให้บุคคล
เป็นผู้ที่มีความเคารพ ยกย่อง นับถือ และเลื่อมใส แล้วบูชาด้วยการปฏิบัติหรือสักการะด้วยสิ่งของแก
พระอริยบุคคลทั้งหลาย และบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ที่มีชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณธรรมสูงกว่า 
การบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้น จะเป็นเหตุให้บุคคลสามารถพัฒนานิสัยที่ดีงามและคุณธรรมทั้งหลายให้
เจริญงอกงามข้ึน เพราะบุคคลผู้ควรบูชาย่อมจะเป็นต้นแบบที่ดีให้ดู เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม และ
เป็นหลักใจในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความดีงามและความส าเร็จทั้งหลาย 

การบูชา จึงเป็นกุศโลบายฝึกจิตใจที่ยังแข็งกระด้างให้ละเอียดอ่อนโยน จนสามารถยอมรับ
ความดีของผู้อื่นได้ นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐ ดังพระพุทธองค์ตรัสแด่ภิกษุท้ังหลาย ไว้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้. ๒ อย่างเป็นไฉน. คือ อามิสบูชา ๑ ธรรม
บูชา ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้แล. ภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ 
อย่างนี้ ธรรมบูชาเป็นเลิศ.”๔๗ 

 
การบูชามี ๒ อย่าง คือ 
    ๑. การบูชาด้วยอามิส สิ่งของต่าง ๆ โดยการมอบให้ 
 ๒. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม๔๘ 
การบูชา จัดเป็นมงคล คือ ความก้าวหน้าของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติบูชา เมื่อ

บุคคลได้ปฏิบัติตามค าแนะน าสั่งสอนของท่านที่ควรบูชา ก็จะมีความก้าวหน้าในชีวิต การบูชาเป็นการ
สร้างศรัทธา สร้างแบบอย่าง สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง เพราะท าให้เกิดแรงจูงใจ เกิดความ
อุตสาหะที่จะท าความดี การบูชาผู้ที่ควรบูชาจึงเป็นการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) กล่าวว่า คนเช่นไรคือคนที่ควรบูชา คนที่ควรบูชา คือ 
คนที่มีคุณความดีควรแก่การระลึกถึงผู้มีอุปการคุณแก่เรา คนที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คนที่
เสียสละเพ่ือส่วนรวม หรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรา ทั้งนี้ก็เพ่ือถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม 
รวมทั้งพระธรรมค าสอนด้วย เพราะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้สูงขึ้น เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตัวเราเองและสังคมโดยส่วนรวม 

บุคคลที่ควรบูชา ท่านยกตัวอย่างท่ีเห็นได้ง่าย มีดังนี้ 
      ๑. พระรัตนตรัย 
      ๒. พระมหากษัตริย์หรือผู้น าประเทศท่ีประกอบด้วยคุณธรรม 
      ๓. บิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่ 

๔. ครูอาจารย์ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติดี 

                                                           
๔๖คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, หน้า ๑๒๔. 
๔๗อง.เอก.๓๓/๔๐๑/๔๕๘. 
๔๘พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 



๑๘๑ 

      อีกอย่างหนึ่ง คนที่ควรบูชานั้น ท่านมุ่งถึงวุฑฒบุคคล ๓ ประเภท คือ 
       ๑. คุณวุฑฒบุคคล คือ บุคคลมีคุณความดีมีคุณธรรมสูงกว่าเรา เช่น พระภิกษุสามเณร

เป็นต้น 
      ๒. วัยวุฑฒบุคคล คือ บุคคลที่มีอายุแก่กว่าเรา เป็นผู้ใหญ่อันควรแก่การบูชา 
      ๓. ชาติวุฑฒบุคคล คือ ผู้มีก าเนิดสูงกว่าเราอันได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราช

โอรส และพระราชธิดา เป็นต้น๔๙ 
อานิสงส์ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชา มีหลายประการ เช่น ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้

เกิดขึ้น ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงาม ประการหนึ่งท าให้มีกิริยามารยาทสุภาพ
อ่อนโยน น่ารักน่านับถือ ปูองกันความลืมตัวความหลงผิดได้ เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ที่มีคุณธรรม
สูงกว่าตนยังมีอยู่ นอกจากนี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ยังเป็นการก าจัดคนพาลให้พินาศไปในทางอ้อม 
เพราะถ้าหากมีแต่คนบูชาบุคคลที่ควรบูชา เลือกบูชาแต่บัณฑิตผู้มีคุณธรรมแล้ว จะเป็นการเชิดชูคนดี
ผู้มีคุณธรรมให้สูงเด่น ท าให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้ สะดวกและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น๕๐ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอัน
สูงสุด 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือ การเคารพนบไหว้ 
ยกย่อง เชิดชู ท าจิตใจให้ผ่องใสด้วยการบูชา ท าตามค าสั่งสอนของท่านด้วยกิริยาอาการที่สุภาพทั้งต่อ
หน้าและลับหลังระลึกถึงคุณธรรมของท่าน อาทิ การบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า พระรัตนตรัย 
พระมหากษัตริย์ ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ผู้ที่อุปการะเรามา ครูบาอาจารย์ ผู้ประพฤติดี การ
บูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นการพัฒนาคุณธรรมภายในประการหนึ่ง เป็นการพัฒนาด้านจิตใจให้สูงขึ้น  

มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นฐานหรือสถานที่เหมาะสม (ปฏิรูปเทสวาโส จ) 
คัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมหรือปฏิรูปเทสพร้อม

ทั้งอานิสงส์ไว้ว่า  
“ในประเทศใด บริษัท ๔ ยังจาริกอยู่ ยังบ าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ มีทาน เป็นต้น 

อยู่นวังคสัตถุศาสตร์ยังรุ่งเรืองอยู่ ประเทศนั้นชื่อว่า ปฏิรูปเทส การอยู่อาศัยในปฏิรูป
เทสนั้น เป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแก่การท าบุญของสัตว์ทั้งหลาย”๕๑  
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า “ถิ่นเหมาะสมแก่ผู้ที่ต้องการความเจริญ ต้อง

เป็นถิ่นที่มีบัณฑิต มีส านักบัณฑิต มีสถานศึกษาที่ดี เป็นถิ่นที่เจริญเหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน การ
ท ามาหากินและเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัย”๕๒ 

 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “อยู่ในประเทศที่เหมาะสม” หรือ “อยู่
ในถิ่นที่เหมาะสม” ไว้ว่าหมายถึง “อยู่ในถิ่นเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ์”๕๓  

                                                           
๔๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒-๔๓. 
๕๐

 พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๕๑ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๗๖.  
๕๒สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๑. 



๑๘๒ 

 ลักษณะของปฏิรูปเทส คือ 
   ๑. สถานที่ที่มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ครบพร้อมทั้ง ๔ เหล่า 
   ๒. สถานที่ที่มีคนท าบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย อปจายมัย  

เวยยาวัจจมัย ปัตติทานมัย ปัตตานุโมมนามัย ธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนามัย และทิฎฐุชุกรรม 
   ๓. สถานที่ที่นวังคสัตถุศาสตร์ของพระพุทธเจ้า คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน  

อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ มีความเจริญรุ่งเรือง 
   ๔. การอยู่ในมัธยมประเทส หรือชมพูทวีป ซึ่งเป็นสังเวชนียสถาน คือ สถานที่ประสูติ ตรัส

รู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันทปรินิพพาน ก็จัดว่าเป็นปฏิรูปเทส 
สถานที่ทั้ง ๔ นี้ เรียกถิ่นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย เพราะคนผู้อาศัยสามารถพบเห็นสิ่งที่

ยอดเยี่ยม ๖ ประการ คือ 
   ๑. ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม 
   ๒. สวนานุตตริยะ การฟังอันยอดเยี่ยม 
   ๓. ลาภานุตตริยะ การได้อันยอดเยี่ยม 
   ๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันยอดเยี่ยม 
   ๕. ปาริจริยานุตตริยะ การปรนนิบัติบ ารุงอันยอดเยี่ยม 
   ๖. อนุสสตานุตตริยะ การระลึกถึงอันยอดเยี่ยม๕๔ 
นอกจากนี้ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบายขยายความในเชิงปฏิบัติ ความว่า 
“ประเทศหรือถ่ินที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้แก่ ถิ่นที่เหมาะสม ๔ ประการ คือ 
   ๑. ที่อยู่สบาย (อุตุสัปปายะ) หมายถึง ถิ่นที่อยู่ที่มีภูมิศาสตร์ดี น่าอยู่ ไม่ร้อนไม่หนาว

จนเกินไป มีภัยธรรมชาติหรือภัยต่าง ๆ น้อย เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท ามาหากิน 
การอยู่อาศัย การศึกษาเล่าเรียน และการประพฤติธรรม 

   ๒. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นที่อยู่นั้นมีคนดี มีนักปราชญ์ มีคน
ประพฤติธรรม มีกัลยาณมิตรอาศัยอยู่ ไม่มีนักเลงอันธพาลหรือผู้ร้ายชุกชุม คนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเป็น
คนมีศีลธรรม ใฝุหาความเจริญก้าวหน้า เป็นสัตบุรุษ 

 ๓. อาหารสบาย (โภชนสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นที่อยู่นั้นมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ 
สะดวกสบาย ไม่ล าบากในการแสวงหาอาหาร ไม่เป็นประเทศท่ีกันดารแห้งแล้ง แร้นแค้น 

   ๔. ธรรมะสบาย (ธัมมัสสวนะสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นนั้นมีการปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่ มีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิต สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้
อย่างดี หรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง คนในถิ่นนั้นสามารถให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญ
ภาวนาได้เป็นนิตย์”๕๕ 

                                                                                                                                                                      
๕๓พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

หน้า ๑๔๕. 
๕๔ที.ปา.๑๖/๓๒๑/๒๑๖. 
๕๕พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา , อ้างแล้ว, 

หน้า ๕๐-๕๑. 



๑๘๓ 

การอยู่ ในถิ่นที่ เหมาะสม หรืออยู่ ในประเทศอันควรนั้น สามารถพัฒนาตนเองให้
เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยาก เนื่องจากเป็นที่ที่เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพ มีการศึกษา ตลอดจน
สามารถพัฒนาชุมชนนั้นให้ได้รับแต่ความสุข 

อานิสงส์ของการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้ได้รับความสุขกายสุขใจ
เต็มที่ ท าให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ท าให้มีโอกาสบ าเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งการ
ท าทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ท าให้ได้รู้พระสัทธรรม คือ ได้ศึกษาธรรมะและท าให้ได้
พบหนทางสู่นิพพานเป็นต้น๕๖ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็น
มงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๔  คือ การสร้างความพร้อมในการฝึกตนเองในด้าน
การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม หมายถึง อยู่ในสถานที่อันเจริญ มีคนดี มีคนประพฤติธรรม มีนักปราชญ์ เป็น
ถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และที่เจริญทั้งทางกายและทางใจ ทั้งที่อยู่ บุคคล อาหาร ธรรมะ ทั้งยัง
สนับสนุนผู้ที่อยู่อาศัยให้สามารถประกอบกิจกรรมในหน้าที่อันเป็นสัมมาชีพ ให้เจริญก้าวหน้าได้
โดยง่าย เหมาะกับการสร้างคุณงามความดีได้โดยง่าย เป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการครอบครัว 
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา อันเรียกว่า ปฏิรูปเทส สามารถพัฒนาให้ได้รับความสุขความเจริญ  

สรุปความโดยรวม การพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
มงคลที่ ๑ - ๔  คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม พระพุทธเจ้า
ทรงสรรเสริญมาก เพราะเป็นการกระท าที่เอ้ืออาทรต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ เพราะสามารถพัฒนาคนให้
ก้าวหน้าไปทางท่ีดีได้ ฝึกตนให้เป็นคนดี โดยเว้นจากคนพาล เว้นจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เพราะคนพาล
ย่อมน าไปสู่ความเสื่อม ให้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี คือการคบบัณฑิต และบูชาบุคคลที่ควรบูชา คบคน
มีปัญญาท าให้เกิดปัญญา รวมทั้ง อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสม จะน ามาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิต   

 
๓.๕.๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในตนเอง 
การพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้างชีวิต คือ การปรับสภาพภายในของตนเองให้ดี โดยการ

ฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ คือ สั่งสมคุณความดีไว้เป็นทุนเดิม ด ารงตนอยู่ในทางที่ดีที่
ชอบ ศึกษาหาความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ฝึกฝนตนเองให้มีความช านิช านาญในวิชาชีพ หัดเป็นคนมี
ระเบียบวินัย มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมภายในตนเอง” เพราะว่า
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว การที่คนจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก สิ่งแวดล้อมภายในตนเอง ประกอบด้วยมงคลที่ ๕ – ๑๐ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

มงคลที่ ๕ การเป็นผู้ได้ท าบุญไว้ในกาลก่อน (ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา)  
การพัฒนาบุคลากร ในมงคลที่ ๕ เป็นการฝึกตนทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาแห่งบุญกุศล หลักธรรมในมงคลได้ประกาศจุดยืนไว้ชัดเจน คือ การท าบุญ ค าว่า “บุญ” 
เป็นชื่อของความสุข เป็นชื่อของการท าความดี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปุญฺญสูตร  

                                                           
๕๖

 พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 



๑๘๔ 

 ปุญฺญสูตร ความว่า “...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่ากลัวบุญเลย เพราะค าว่า บุญนี้เป็นชื่อ
ของความสุข...”๕๗ 

คัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงการท าบุญไว้ในกาลก่อนไว้ว่า 
 “ความเป็นผู้ปรารภพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระขีณาสพ สร้างสมบุญกุศลไว้

ในชาติที่ล่วงแล้ว ชื่อว่า ความเป็นผู้ท าบุญไว้ในกาลก่อน”๕๘     
นิธิกัณฑสูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการติดตามส่งผลของบุญที่จะบังเกิดกับผู้ที่ท าบุญไว้ใน

กาลก่อนว่า “...บุญนิธิอันใด ติดตามตนไปได้ ปราชญ์พึงท านิธิอันนั้น”๕๙   
พรรณนาคาถาที่ ๑๐ พระพุทธเจ้า  ทรงแสดงผลการท าบุญนิธิของชน โดยสังเขปว่า 

“บุญนิธินั้นอ านวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่าง แก่เทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๖๐   
นอกจากนี้ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้อธิบาย ค าว่า “บุญ” ไว้ดังนี้  
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้กล่าวอธิบายว่า ๑. บุญ คือ การท าความดี บุญคือ 

ความสุข บุญ คือ สภาพที่ช าระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจง่าย จึงควรทราบ
ลักษณะของบุญ ๓ ประการ คือ ๒. เมื่อพูดถึงเหตุของบุญ บุญก็คือการท าความดี๓. เมื่อพูดถึงผลของ
บุญ บุญก็คือความสุขความเจริญ ๔. เมื่อพูดถึงสภาพจิต บุญก็คือสภาพที่ช าระจิตให้สะอาด ให้ผ่องใส 
หรือความสะอาดผ่องใสของจิต๖๑ 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “บุญ” หมายถึง “เครื่องช าระสันดาน, 
ความดี, กุศล, ความสุข, ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ, กุศลธรรม”๖๒  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “วาสนา” หมายถึง “บุญ
บารมี, กุศลที่ท าให้ได้รับลาภยศ๖๓ 

คนใดมีความสุข แสดงว่า คนนั้นมีบุญ สถานที่ใด ถิ่นสถานใดมีความสุข แสดงว่าสถานที่นั้นมี
คนมีบุญอาศัยอยู่ บุญไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ หรือเกิดขึ้นเอง แต่เป็นผลการกระท าของตน มีวิธีท าบุญ
มากมายหลายประการ แต่เมื่อย่อลงมา เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มี ๑๐ ประการ๖๔ 

ใน “กถาว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ แสดงไว้ คือ 
๑. บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยการให้ (ทานมัย) 
๒. บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยการรักษาศีล (สีลมัย)   

                                                           
๕๗อง.สตฺตก.๓๗/๕๙/๑๕๘. 
๕๘ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๗๘. 
๕๙ขุ.ขุ.๓๙/๙/๓๐๗. 
๖๐ขุ.ขุ.๓๙/๙/๓๐๗. 
๖๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๗. 
๖๒พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๔, หน้า ๑๓๘. 
๖๓พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน้า ๗๖๔. 
๖๔พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 



๑๘๕ 

๓. บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยภาวนา (ภาวนามัย)  
๔. บุญกิริยาวัตถุท่ีสหรคตด้วยความนอบน้อม (อปจิติสหคตะ)  
๕. บุญกิริยาวัตถุท่ีสหรคตส าเร็จด้วยการขวนขวาย (เวยยาวัจจสหคตะ)  
๖. บุญกิริยาวัตถุคือการแผ่ส่วนบุญ (ปัตานุปทานะ) 
๗. บุญกิริยาวัตถุคือการอนุโมทนา (อัพภานุโมทนะ) 
๘. บุญกิริยาวัตถุท่ีส าเร็จด้วยการแสดงธรรม (เทศนามัย) 
๙. บุญกิริยาวัตถุท่ีส าเร็จด้วยการฟังธรรม (สวนมัย) 
๑๐. บุญกิริยาวัตถุคือการท าความเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกรรม)”๖๕ 

 
   ประเภทของบุญในกาลก่อน (ปุพฺเพกตปุญฺญ) คือ บุญที่ท าไว้หรือสั่งสมไว้ในกาลก่อน                     

มี ๒ ระยะ คือ 
   ๑. บุญในอดีตชาติ คือ บุญที่เราท าไว้ในชาติก่อนทั้งหมด กี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตาม เรียกว่า 

บุญในอดีตชาติ 

   ๒. บุญในปัจจุบันชาติ คือ บุญที่เราท าไว้ในชาติปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลาที่ผ่าน
มาแล้วทั้งหมด เรียกว่า บุญในปัจจุบันชาติ๖๖ 

หากคนมีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุแห่งบุญ ๑๐ ประการนี้ รับรองว่าชีวิตของเขาย่อมต้องมี
ความเจริญก้าวหน้า ประสพแต่ความสุขที่ยั่งยืนแน่นอน บ้านใด ครอบครัวใด สังคมใด ชาติใด รณรงค์
ในเรื่องบุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการ มาเป็นหลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดให้เป็นวิถีชีวิต 
บ้าน ครอบครัว ชุมชน ชาตินั้นๆ ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่น่าอยู่อาศัย เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมเอ้ือ
อาทร สังคมพ่ึงพาอาศัยกัน สังคมพ่ึงตนเองได้ จะเห็นได้จากสังคมไทยซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเปิด มี
วัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสั่งสมกันมาเป็นปึกแผ่นจนเป็นเอกลักษณ์ เป็นประเทศ
ที่มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร เกื้อกูลช่วยเหลือ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สังคมไทยสามารถใช้โอกาสจากสิ่งที่มีอยู่
เหล่านี้ต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป๖๗  

ดังพุทธภาษิตที่ว่า “การเป็นผู้ท าบุญในปางก่อน หมายถึง เราเคยท าบุญมาในอดีต ผู้ท าบุญ
ได้ย่อมประสบความสุขเสมอ”๖๘ ดังกล่าวไว้ในอานิสงส์ คือ 

อานิสงส์ของการมีบุญวาสนามาก่อน มีหลายประการ เช่น ท าให้ปัจจัยพร้อม สามารถท า
ความดีใหม่ได้โดยง่าย เป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกประการ และบุญนี้ย่อมเป็นเสบียงติดตัวไปทั้งภพนี้
และภพหน้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น๖๙ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมี
บุญวาสนามาก่อนเป็นมงคลอันสูงสุด 
                                                           

๖๕อภิ.ส .๗๕/๑๓๘/๔๐๓. 
๖๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒. 
๖๗พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓-๕๔. 
๖๘ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๗๗. 
๖๙พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕. 



๑๘๖ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๕ การเป็นผู้ได้ท าบุญไว้ในกาลก่อน ทั้งใน
อดีตชาติและปัจจุบันชาติ เป็นการพัฒนาในองค์รวมทั้งหมด ผลดีย่อมเกิดจากเหตุดี บุญย่อมเกิดจาก
การสร้างบุญ คนมีบุญแสดงว่า เขาเคยสร้างเหตุ คือ บุญมาก่อน เมื่อบุญเป็นชื่อของความสุข ดังนั้ น 
คนที่มีบุญ มีความสุข ก็ต้องเคยสร้างบุญสร้างเหตุแห่งความสุขมาก่อน คนมีความสุขความเจริญอยู่ที่
บุญที่สั่งสมเอาไว้ ย่อมประสบความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตได้มาก 

มงคลที่ ๖ การตั้งตนไว้ชอบ (อตฺตสมฺมาปณิธิ จ) 
ทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายลักษณะและความหมายของการตั้งตนไว้ชอบหลายประการ 

ดังนี้ 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของการตั้งตนชอบไว้ ความว่า 

 “คนบางคนในโลกนี้ ย่อมท าตนที่ทุศีลให้ตั้งอยู่ในสุศีล ตนที่ไม่มีศรัทธาให้
ตั้งอยู่ในสัทธาสัมปทา ตนที่ตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทา การตั้งตนดังกล่าวชื่อว่า 
ตั้งตนไว้ชอบ. การตั้งตนไว้ชอบนี้ เรียกว่า อัตตสัมมาปณิธิ   อัตตสัมมาปณิธินี้แล เป็น
มงคล”๗๐ 

 
ในคาถาธรรมบท จิตตวรรค ได้แสดงถึงผลเสียอันเกิดจากการตั้งตนไว้ผิดและอานิสงส์ของ

การตั้งตนไว้ชอบว่า 
 “จิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้ว พึงท าบุคคลนั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศหายนะ ที่โจร

เห็นโจร หรือคนจองเวรพึงกระท า (แก่กัน) นั้น (เสียอีก)”๗๑ 
นอกจากนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้อธิบาย การตั้งตนไว้ชอบหรืออยู่ในภาวะปกติ

ของสุภาพชนนั้น ได้มีท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิยามไว้ ดังนี้  
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า “การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึง การตั้งตนไว้

ในทางเจริญ ระมัดระวังตนให้เป็นไปในทางที่ชอบ ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตนมุ่งหมายทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต รู้ส านึกตนเองว่า การศึกษาเล่าเรียนไม่ทันเพ่ือน ยังไม่ฉลาด ก็พยายามฝึกฝนตนเอง หมั่น
ฟังท่านผู้รู้ หมั่นหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยการอ่าน เป็นต้น”๗๒ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงความหมายของค าว่า “ตน” ไว้ว่า “จิต ชื่อว่าตน, อีกนัย
หนึ่ง อัตภาพทั้งหมดชื่อว่าตน”๗๓  

ทั้งนี้ เปูาหมายของการตั้งตนไว้ชอบ ก็เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของการพัฒนาชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนามีเปูาหมายของชีวิตที่เหมาะสมแก่สภาพของแต่ละบุคคลอยู่ ๓ ระดับ คือ 

   ๑.ระดับต้น ได้แก่ การตั้งเปูาหมายชีวิตไว้เพ่ือประโยชน์ในชาตินี้เป็นการวางแผนชีวิต โดย
ตั้งเปูาหมายเอาไว้ว่า จะด าเนินชีวิตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ประกอบอาชีพการงานที่
สุจริต จะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถ หรือความถนัดของแต่ละบุคคล 

                                                           
๗๐ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๗๘. 
๗๑ขุ.ธ.๔๐/๑๓/๒๘๖. 
๗๒สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๑. 
๗๓คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๑, หน้า ๑๗๓. 



๑๘๗ 

   ๒.ระดับกลาง ได้แก่ การตั้งเปูาหมายชีวิตเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในชาติหน้า ด้วยการสร้าง
บุญกุศล คุณงามความดี มีศีลธรรมประจ าใจ 

   ๓.ระดับสูงสุด ได้แก่ การตั้งเปูาหมายชีวิตไว้เพ่ือประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน ด้วย
การตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อช าระกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจาก
จิตใจของตัวเอง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในมงคลที่ ๖ นั้น เป็นการตั้งตนไว้ชอบ ในที่นี้ หมายถึง การรู้จัก
รักษาตน ตั้งเปูาหมายการด าเนินชีวิตในทางที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม แล้วประคับประคองตนให้
ไปสู่เปูาหมาย ด้วยความระมัดระวัง สามารถน าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ มีความเจริญและมีความสุข 

การตั้งตนไว้ชอบมี ๒ ทาง คือ 
    ๑. ทางกาย 
 ๒. ทางจิต 

มนุษย์นั้นประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๒ ส่วนนี้ จึงรวมเรียกว่า ตน การตั้งตนโดยชอบเป็น
หลักการพัฒนาโดยแท้ พัฒนาจากที่ยังไม่พัฒนาไปสู่การพัฒนา พัฒนาจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่ความดี ซึ่ง
เป็นหลักส าคัญต่อการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา ตัวอย่างการตั้งตนไว้ชอบ เช่น  เป็นผู้ไม่มีศีลมา
ก่อน กลายมาเป็นผู้มีศีล, เป็นผู้ไม่มีศรัทธามาก่อน กลายมาเป็นผู้มีศรัทธา, เป็นคนตระหนี่มาก่อน 
กลายมาเป็นคนพร้อมที่จะบริจาค หากใครท าได้ ๓ อย่างนี้ ได้ชื่อว่า ตั้งตนชอบ ลองพิจารณา
สังคมไทยมีปัญหามากมาย ปัญหาเหล่านั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ฉุดรั้งดึงการพัฒนาสังคมไทย ไม่ให้เจริญ
รุดหน้าไปเท่าที่ควร เพราะหากคนในสังคมไม่มีศีล ย่อมคิดชั่วท าชั่วได้หมดทุกอย่าง สังคมไร้ระเบียบ 
น าพาประเทศให้พัฒนาได้ล้าหลังในสายตาของนานาประเทศ อันมีสาเหตุจากการตั้งตนในทางมิชอบ
หรือการขาดระเบียบทางสังคมทั้งสิ้น๗๔ 

ในหลักมงคลสูตร การตั้งตนไว้ชอบได้นั้น ต้องประกอบด้วยหลักศรัทธา ศรัทธา หมายถึง
ความเชื่อ และความเชื่อท่ีสร้างสรรค์และถูกต้อง ในพระพุทธศาสนามี ๔ ประการ คือ 

   ๑. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
   ๒. กัมมสัทธา  เชื่อกฎแห่งกรรม 
   ๓. วิปากสัทธา  เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง 
   ๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมที่ท า๗๕ 
ผู้มีศรัทธาที่สร้างสรรค์ต้องมีสัมมาทิฏฐุชุกรรม คนจะมีสัมมาทิฏฐิ หรือทิฏฐุชุกรรม เขาต้อง

ได้พบเห็นสมณะ หรือบัณฑิตมาก่อน ได้ฟังได้สนทนาธรรมจนเกิดศรัทธาตามมา โดยเว้นจาก
มิจฉาทิฏฐิ หรือความเห็นผิด ที่เชื่อว่า 

“...ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ท าดีท าชั่ว
ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี สมณพราหมณ์ผู้

                                                           
๗๔พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 
๗๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อาร์ เอส พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๐. 



๑๘๘ 

ด าเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระท าโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  แล้ว
สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลก...”๗๖ 

ความเชื่อที่ผิด น าไปสู่การพัฒนาในทางที่ไม่ดี คือ มิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ผิด เป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาสังคม ดังนั้น ผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบ ที่ถูกที่ควร ในทางตรงกันข้ามดังกล่าว ย่อมสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีชีวิตอันน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และมีความสุข เป็นการสร้างความพร้อมแก่ตน
และสังคมส่วนรวม๗๗ 

อานิสงส์ของการตั้งตนชอบ มีมากมายหลายประการ เช่น ท าให้เป็นผู้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
เป็นผู้ไม่ประมาท เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นผู้ที่สามารถตัก
ตวงประโยชน์จากชีวิตได้เต็มที่ และเป็นผู้ได้รับสมบัติ ๓ คือ มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติได้โดยง่าย เป็นต้น๗๘ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การตั้งตนชอบเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๖ การตั้งตนไว้ชอบต้องประกอบด้วยศรัทธา 
หมายถึง ความเชื่อและความเชื่ออย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง มีเปูาหมายที่ถูกต้อง ไม่เป็นผู้ประมาท 
สามารถพ่ึงตนเองได้ พัฒนาตนเองให้มีชีวิตน าไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้า มีความสุข เป็นการ
สร้างความพร้อมแก่ตนและสังคมส่วนรวม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต (พาหุสจฺจญฺจ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความเป็นพหูสูต ความว่า “ภิกษุบางรูปใน

ธรรมวินัยนี้ มีสุตะมาก คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ เป็นต้น ชื่อว่าเป็นพหูสูต ความเป็นพหูสูตนั้น 
พระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า “เป็นมงคล” เพราะเป็นเหตุละอกุศลและประสบกุศล และเพราะเป็นเหตุท าให้
แจ้งปรมัตถสัจจะตามล าดับ”๗๙ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงความเป็นพหูสูตหรือความเป็นพาหุสัจจะของคฤหัสถ์ไว้ว่า 
“ความเป็นผู้ฉลาดของเหล่าคฤหัสถ์ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะฟังหรือเรียนศิลปะภายนอก ชื่อว่าพาหุสัจจะของ
คฤหัสถ์ แม้ในพาหุสัจจะของคฤหัสถ์นั้น พาหุสัจจะใดไม่มีโทษ พาหุสัจจะนั้นก็จัดเป็นมงคล เพราะ
เป็นเหตุน ามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้ง ๒”๘๐   

ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อว่า พหุสัจจะ ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า 
ศิลปะ ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อพหุสัจจะ โดยอรรถ พหุสัจจะ ได้แก่ ความเป็นผู้ฉลาดในกิจนั้นๆ อัน

                                                           
๗๖ม.ม.๒๐/๒๙๕/๔๙๒. 
๗๗พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๕. 
๗๘พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๗๙ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๗๙. 
๘๐คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔. 



๑๘๙ 

เกิดขึ้นเพราะเรียนบ้าง เพราะฟังบ้าง ซึ่งพระพุทธวจนะหรือศิลปะภายนอก (พระพุทธศาสนา) ยก
ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงถือเอาด้วยสิปปศัพท์”๘๑ 

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ได้อธิบายความหมายของค าว่า “พหูสูต” ไว้ว่า “พหูสูต ผู้ได้ยินได้
ฟังมามาก คือทรงจ าธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก ผู้เล่าเรียนมาก ผู้ศึกษามาก ผู้คงแก่เรียน”๘๒ 

 ในสีลวันตสูตร ทุติยปัณณาสก์ ได้แสดงถึงคุณสมบัติของผู้เป็นพหูสูตไว้ ๕ ประการ คือ  
“...เป็นผู้ได้สดับมาก ทรงจ าไว้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ...”๘๓ 

โดยความหมายของ พหูสูต จึงน่าจะหมายถึง การที่ได้ฟังมามาก ได้อ่านมามาก ได้ศึกษา                
มามาก เป็นคนคงแก่เรียน เป็นคลังแห่งวิชาการ ความเป็นผู้ฉลาดรู้ คือ ผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ 
เป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก ได้ยินได้ฟังมามาก และเป็นคนช่างสังเกต เป็นต้น 

ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของคนคงแก่เรียน มีลักษณะดังนี ้
๑. รู้ลึก คือ รู้เรื่องราว สาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมาของสิ่งนั้น  ๆ อย่าง

ถูกต้อง 
๒. รู้รอบ คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ทั่ว 
๓. รู้กว้าง คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แต่แผ่ขยายกว้างออกไป แต่ละอย่างที่รู้ก็รู้ละเอียด รู้

ถึงความเก่ียวพันของสิ่งนั้น ๆ กับสิ่งอื่น ๆ ด้วย 
๔. รู้ไกล คือ มองการณ์ไกล รู้ถึงผลที่จะติดตามมาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

อย่างถูกต้อง๘๔ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมที่พัฒนาแล้ว เจริญมากน้อยเพียงใด สังเกตได้จากการศึกษา 

เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประการหนึ่ง ในมงคลที่ ๗ พาหุสัจจะ การเป็นผู้ได้สดับตรับฟัง
มากหรือพหูสูต ในปัจจุบันมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น นักวิชาการ ผู้คงแก่เรียน ปัญญาชน บัณฑิต ใน
ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้คนของตนให้ได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาให้
เป็นคนฉลาด รู้เท่าทัน สังคมโลกาภิวัตน์ โดยการจัดบริการการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติแห่งตน ให้มีปัญญา คน
เรียนรู้มาก ๆ เป็นการพัฒนาทรัพยากรที่ประมาณค่ามิได้ เพราะความรู้ย่อมติดตามไปได้ทุกหนแห่ง 
ความรู้เป็นกัลยาณมิตรน าความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้ พาหุสัจจะมิใช่การเพ่ิมพูนความรู้เป็นคน

                                                           
๘๑มงฺคลตฺถทีปนี. ๒/๑-๓. อ้างใน พระมหาประเสริฐ าณสโีล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์

เรื่องแนวความคิดเชิงจริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, หน้า ๔๕. 

๘๒พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๘๗. 

๘๓องฺ.ปญฺจก.๓๖/๙๖/๒๒๐. 
๘๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๗๗-๗๘. 



๑๙๐ 

ช่ าชองวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสวงหาสัจจะธรรมและขัดเกลาอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความประพฤติให้ถูกต้องเที่ยงตรง เป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งข้ึน๘๕ 

ผู้ใดที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ย่อมได้รับเกียรติเสมอในฐานะผู้เชี่ยวชาญวิชาการ สามารถน าหลัก
วิชาความรู้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนาคนอื่นด้วย ท าสถานที่นั้นให้เจริญรุ่งเรือง พระพุทธเจ้าทรงตรัส
ไว้ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า  

“บุคคลใด เป็นผู้ฉลาดและกล้าหาญ เป็นผู้สดับมาก และทรงธรรม เป็นผู้
ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลเช่นนั้นนั่น เรียกว่า ผู้ยังหมู่ให้งาม ภิกษุสมบูรณ์
ด้วยศีล ภิกษุณีเป็นพหูสูต อุบาสกและอุบาสิกาเป็นผู้ศรัทธา บุคคลเหล่านี้แลยังหมู่ให้
งาม บุคคลเหล่านี้เป็นสังฆโสภณ (ผู้ยังหมู่ให้งาม) แท้จริง.”๘๖ 
ถิ่นใดมีผู้ศึกษามาก มีผู้คงแก่เรียนอยู่มาก ก็สามารถน าหมู่คณะให้มีความสง่างามตามไปด้วย 

คนผู้คงแก่เรียนนั้นเป็นคนมีศีล เป็นผู้มีปัญญา สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ เขาอยู่ที่ใดที่นั้นก็เจริญ
เพราะใช้ปัญญาแก้ปัญหา คนผู้คงแก่เรียนเป็นคนมีความรู้ มีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดี ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่า พัฒนาแล้ว เข้าไปสู่สมาคมใดก็ทะนงองอาจกล้าหาญ แกล้วกล้า
สามารถเพราะมีปัญญา เป็นผู้มีความเพียรย่อมมีความส าเร็จก้าวหน้าในชีวิต 

   อานิสงส์ของการเป็นพหูสูต มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง ท าให้
บริบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท าให้ได้รับค าชมเชย ได้รับความยกย่องเกรงใจ เป็นพ้ืนฐานของ
ศิลปะและความสามารถอ่ืน ๆ ต่อไป และท าให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย๘๗ ด้วยเหตุนี้                 
พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า ความเป็นพหูสูตเป็นมงคลอันสูงสุด 

   สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต คือ การส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือให้คนของตนให้ได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาให้เป็นคนฉลาด รู้เท่าทัน สังคมโลกาภิวัตน์ เป็ น
การพัฒนาทรัพยากร เพราะความรู้ย่อมติดตามไปได้ทุกหนแห่ง ความรู้เป็นกัลยาณมิตรน าความสุข
ความเจริญก้าวหน้ามาให้ พาหุสัจจะมิใช่การเพ่ิมพูนความรู้เป็นคนช่ าชองวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็น
การแสวงหาสัจจะธรรมและขัดเกลาอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความประพฤติให้ถูกต้องเที่ยงตรง 
เป็นการพัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งข้ึน 

มงคลที่ ๘ ความเป็นผู้ฉลาดในศิลปะ (สิปฺปญฺจ) 
ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงเรื่องที่ว่าด้วยศิลปะเอาไว้ว่า “ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรม

มี ๒ อย่าง ด้วยสามารถแห่งศิลปะของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ชื่อว่า ศิลปะ”๘๘ และ 
   ศิลปะท่ีควรศึกษาที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามี ๒๖ ประการ คือ 
  ๑. สูติ   รู้จักเสียงสัตว์ 

๒. สัมมติ (สุรมติ)  รู้จักก าเนิดภูเขา ปุาไม้ และต้นไม้ 

                                                           
๘๕พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 
๘๖อง.จตุกฺก.๓๕/๗/๑๙. 
๘๗พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๘๘คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๒, หน้า ๒๒. 



๑๙๑ 

๓. สังขยา   รู้จักค านวณนับเลข 
๔. โยคะ   รู้จักวิชาช่างแก้ว ช่างทอง ช่างไม้ ฯลฯ 
๕. นิติ   รู้จักวิชากฎหมาย 
๖. วิเสสิกะ   รู้วิชาเลี้ยงตนเองให้เป็นศิริมงคล 
๗. คณิกะ   รู้วิชานักขัดฤกษ์ ดาราศาสตร์ 
๘. คัณฑัพพะ   รู้วิชาฟูอนร า ขับร้อง เล่นดนตรี 

    ๙. ติกิจฉนะ   รู้วิชาแพทย์ 
    ๑๐. ธนู   รู้วิชายิงธนู 
    ๑๑. ปุราณะ   รู้วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
    ๑๒. อิติหาสะ   รู้วิชาปรุงอาหาร 

๑๓. โชติ   รู้วิชาโหราพยากรณ์ วิชาท านายโชคชะตาราษี 
    ๑๔. มายา   รู้วิชาเล่นกล 
    ๑๕. เหตุ   รู้เหตุผล ดี ร้าย 

๑๖. วันดุ   รู้วิชาเลี้ยงช้าง ม้า วัว ควาย 
๑๗. ยุทธ   รู้วิชาการทหาร 
๑๘. ขาสัณฑะ  รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๑๙. ฉันทวิจิติ   รู้วิชาแต่งฉันท์ กาพย์ โคลง กลอน 
๒๐. หัตถสิต   รู้วิชาเย็บ ปัก ถัก ร้อย 
๒๑. นิรุตติ   รู้ภาษต่างๆ ฟังรู้ พูดได้ เขียนได้ 
๒๒. พุทธ   รู้วิชาศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาโบราณ และปัจจุบัน 
๒๓. อัสสลักษณะ  รู้วิชาดูช้าง ม้า วัว ควาย นก 

    ๒๔. วิริยาวิธี   รู้วิชาการผลิต มีความรู้วิชาชีพต่างๆ 
    ๒๕. สิกขา   รู้สิกขา ๓ คือ ศีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา 
    ๒๖. โมกขสาณะ  รู้จักน าตน และผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์๘๙ 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเรื่องการศึกษาจนเกิดความช านาญในวิชาแขนง

ต่าง ๆ นับเป็นความก้าวล้ าสมัยในแวดวงวิชาการอย่างแท้จริง เพราะตรงกับทัศนะการพัฒนาวิชาการ
สมัยใหม่ ในปัจจุบันเรียกว่า แรงงานฝีมือ ซึ่งปัจจุบันก าลังมีการรณรงค์ให้มีการฝึกปรือแรงงานฝีมือ 
หรือศึกษาจนเกิดความช านาญอย่างจริงจังย่อมก่อประโยชน์มากมาย๙๐ 

นอกจากนี้ ในเรื่องของศิลปะของบรรพชิต หมายถึง “ภิกษุในศาสนาพุทธ เป็นผู้ขยันไม่            
เกียจคร้านในการงาน อะไรที่จะพึงช่วยกันท าได้ทั้งสูงทั้งต่ าของเพ่ือนพรหมจารีด้วยกัน ประกอบด้วย

                                                           
๘๙พระธรรมธีรราชมหามุนี, มงคล ๓๘ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, 

๒๕๔๗), หน้า ๖๘. 
๙๐พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 



๑๙๒ 

ปัญญาเครื่องสอบสวน อันเป็นอุบายในการงานที่จะพึงช่วยกันท านั้น...ชื่อว่า ศิลปะของบรรพชิต”๙๑ 
ในส่วนศิลปะของคฤหัสถ์นั้น คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงไว้ว่า “ชื่อว่าศิลปะของคฤหัสถ์มีมากชนิด 
ในศิลปะเหล่านั้น มีกิจการใดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน เว้นจากอกุศลกรรม มีการงานของ
ช่างแก้วและช่างทองเป็นต้น กิจการนั้นจัดเป็นมงคล เพราะน ามาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้”๙๒ 

อานิสงค์ของการมีศิลปะ ท าให้เป็นผู้มีความสามารถเด่นกว่าผู้อ่ืน ท าให้สามารถเลี้ยงตัวได้ 
ท าให้เป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณดี ท าให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ ท าให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้
และโลกหน้า และท าให้โลกเจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ๙๓ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า 
การมีศิลปะเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร ในมงคลที่ ๘ เป็นการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ ต่าง ๆ จน
ช านาญ แล้วน าสิ่งที่ศึกษามาพัฒนาตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

มงคลที่ ๙ การเป็นผู้มีวินัยท่ีศึกษาดีแล้ว (วินโย จ สุสิกฺขิโต) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงเรื่องวินัย ๒ ประเภท ไว้ความว่า “บรรดาวินัย

ทั้ง ๒ นั้น การงดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่า วินัยของคฤหัสถ์. วินัยของคฤหัสถ์นั้น คฤหัสถ์
ศึกษาดีแล้วในวินัยนั้น ชื่อว่า เป็นมงคล เพราะน ามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้ง ๒ ด้วยการไม่ต้อง
สังกิเลส(ความเศร้าหมอง)และด้วยการก าหนดคุณ คือ อาจาระ. ไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง ชื่อว่า วินัยของ
บรรพชิต ชื่อว่า วินัย. แม้วินัยของบรรชิตนั้น อันบรรพชิตศึกษาดีแล้ว โดยนัยที่กล่าวมาแล้ว.หรือ ปาริ
สุทธิ. ศีล ๔ ชื่อว่า วินัยของบรรพชิต”๙๔  

“วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคน
ในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย ไม่
กระทบกระท่ังกันและให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง 

ผู้มีวินัยศึกษาดีแล้ว หมายถึง ผู้รักษาปฏิบัติวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างถูกต้อง ไม่
บกพร่องตกหล่นและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด”๙๕  

ในที่แห่งใดไร้ซึ่งวินัย ก็เปรียบดังเรือที่ไร้หางเสือย่อมไปไม่ถึงจุดหมาย ดังที่พระพุทธองค์ตรัส
ไว้ว่า  

  “ถ้าสัตว์เหล่านั้น ไม่มีปัญญาของตนเอง หรือไม่มีวินัยที่ศึกษาดีแล้วไซร้ คนจ านวน
มากก็จะเที่ยวไป เหมือนกระบือตาบอดเท่ียวไปในปุาฉะนั้น.”๙๖ 
ดังนั้น วินัยจึงเป็นเครื่องฝึกฝนและพัฒนากายและใจของมนุษย์ให้มีคุณภาพ คนมีคุณภาพจะ

ท าให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มเข็ง สังคมมั่นคง วินัยช่วยให้คนดี  เป็นบุคคลผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ 

                                                           
๙๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒-๒๓. 
๙๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙. 
๙๓พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๙๔ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๐. 
๙๕พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๙. 
๙๖ขุ.ชา.๕๙/๑๐๔๘/๒๒๕. 



๑๙๓ 

เพราะคนที่มีระเบียบวินัยเป็นที่ต้องการของคนในทุก ๆ สถาบันของสังคม เขาอยู่ที่ใดย่อมท าให้คนที่
นั่นเจริญรุ่งเรือง ยิ่งท างานเพ่ือความเจริญมั่นคงของชาติ จะมั่นคงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่คนมีระเบียบ
วินัยเพียงอย่างเดียว แต่ย่อมมีความดีอ่ืน ๆ เกิดตามมาอีกมากมาย เช่น ท าประโยชน์ทั้งของตนและ
ผู้อ่ืน เป็นคนเที่ยงตรง รักเสมอเหมือนกัน ไม่ล าเอียง มีอุปนิสัย อัธยาศัยอ่อนโยน เป็นผู้ที่มีมารยาท 
เป็นคนสะอาดทั้งกาย วาจา และใจ ไม่ประมาทเผลอขาดสติ มีสติอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร การ
รักษาระเบียบวินัยจึงเป็นการสร้างชาติให้มั่นคงอย่างแท้จริง เพราะวินัยเป็นเครื่องฝึกฝนทั้งกายและใจ 

          

นอกจากนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบาย ค าว่า “วินัย”ไว้ ดังนี้ 
พระเทพปริยัติโมลี กล่าวว่า “วินัย หมายถึง กฎเกณฑ์หรือระเบียบส าหรับฝึกกาย วาจา ใจ 

ปูองกันกีดกันมิให้ล่วงละเมิดศีลหรือล่วงละเมิดกุศลธรรม เป็นแบบแผน หรือข้อบังคับที่บัญญัติไว้หรือ
ก าหนดไว้ ส าหรับก ากับความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะนั้น”๙๗ 

“ผู้ที่มีวินัยดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เห็นผลดีหรืออานิสงส์ของการมีวินัย 
 ๒. เห็นโทษของการไม่มีวินัย 
 ๓. ศึกษาให้เข้าใจชัดในเรื่องวินัยทั้งในแง่ปริยัติและแง่ปฏิบัติ 
 ๔. ท าตนให้มีระเบียบวินัยอยู่เสมอ 
 ๕. ถ้าศีลหรือวินัยข้อใดของตนบกพร่องก็แก้ไขตนเองให้ถูกต้อง หรือช าระศีล                  

ข้อนั้น ๆ ให้บริสุทธิ์เสีย”๙๘ 
   “อาทิ สีล ปติฏ า จ กลฺยาณญฺจ มาตุก  
   ปมุข สพฺพธมฺมาน  ตสมา สีล  วิโสธเย. 

ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดของคุณความดีทั้งหลาย เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง 
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงช าระศีลให้บริสุทธิ์”๙๙ 

ผู้ครองเรือนจ าเป็นต้องมีที่พ่ึงที่ปูองกันเวรภัยโทษทุกข์ในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องมีอา
คาริยวินัยควบคุมชีวิตจิตใจ ให้ด าเนินไปในทางดีทางชอบ แบ่งออกเป็น ๔ คือ 

   ๑. ไตรสรณคมน์ หมายถึง การปฏิญาณตนนับถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่
พ่ึงทางใจ ไตรสรณคมน์นี้ เป็นวินัยเบื้องต้นของคฤหัสถ์ชายหญิง ส าหรับควบคุมจิตใจของตนให้อยู่ใน
ระเบยีบอันดีงาม ยึดเอาคุณพระรัตนตรัยมาถือปฏิบัติ 

   ๒. เบญจศีล คือ ศีล ๕ ประการ มีการเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ 
เว้นจากการลักขโมยสิ่งของผู้อื่น เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการ
ดื่มสุราและของมึนเมา 

   ๓. อุโบสถศีล หรือศีล ๘ 

                                                           
๙๗พระเทพปริยัติโมลี, หลักการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ม.ป.ป.), 

หน้า ๑๗. 
๙๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๙๖. 
๙๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๗. 



๑๙๔ 

   ๔. กุศลกรรมบถ กรรมดีที่เป็นบุญ เป็นกุศล และเป็นให้เกิดความสุขทั้งในภพนี้และในภพ
หน้า มีอยู่ ๑๐ ประการ โดยจ าแนกเป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ วินัยของคฤหัสถ์
ทุกประการนั้น เมื่อชายหญิงชาวบ้านถือเป็นหน้าที่ของตนตั้งใจศึกษาให้รู้ดี ให้เห็นว่ามีคุณ ควบคุมตน 
คู่ครอง หมู่คณะให้เจริญก้าวหน้า และปฏิบัติทั่วกันแล้ว ช ื่อว่าเป็นมงคลสูงสุด เพราะเป็นเหตุท าความ
สงบสุขมาทั้งแก่ตนและแก่หมู่คณะอนาคารยวินัย (วินัยของบรรพชิต)๑๐๐ 

ศีลของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นมูลเหตุส าหรับช าระกาย วาจาให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
เรียกว่า ปาริสุทธิศีล 

ปาริสุทธิศีล ตามหลักแห่งวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยการส ารวมระวังในเรื่ององค์แห่ง
ศีล และข้อวัตรปฏิบัติ ท่านกล่าวไว้ ๔ ประการ ดังนี้ 

   ๑. ปฏิโมกขสังเวรศีล ศีลเป็นเหตุส ารวมในพระปาฏิโมกข์ คอยระมัดระวังสกัดกั้นโทษที่จะ
พึงละเมิดอาบัติ ๗ ทาง ทางกาย ทางวาจา คือ ปาราชิก มีโทษอย่างหนัก สังฆาทิเสส มีโทษอย่าง
กลาง ถุลลัจจัย ปาจิตตียะ ทุกกฎ และทุพภาษิต มีโทษอย่างเบา เมื่อภิกษุตั้งใจส ารวมในวินัยบัญญัติ 
เว้นจากข้อที่ทรงห้ามปฏิบัติตามข้อที่ทรงอนุญาต ถ้าภิกษุต้องอาบัติอย่างหนักเข้าแล้ว ต้องขาดจาก
ความเป็นภิกษุ พึงสละเพศเสีย ถ้าต้องอาบัติอย่างกลางแล้ว พึงอยู่กรม ถ้าต้องอาบัติอย่างเบาแล้ว พึง
ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกันจึงจะพ้นโทษ 

   ๒. อินทรียสังวรศีล ศีลเป็นเหตุให้ส ารวมอินทรีย์ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใช้อินทรีย์
ทั้ง ๖ ให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดความยินดี ยินร้าย อันเป็นเหตุท าใจให้เศร้า
หมองเสีย เมื่อภิกษุท าได้อย่างนี้ เรียกว่า มีอินทรียสังวร 

   ๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลเป็นเครื่องบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพ งดเว้นการเลี้ยงชีพที่ผิดเพศ
ของนักบวชเสีย เช่น เป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด เลี้ยงชีพตามสมณวิสัย ไม่สะสมทรัพย์สมบัติ ถือว่าพระจน
ทรัพย์และมั่งมีคุณธรรม เป็นผู้งามในพระศาสนานี้ เรียกว่า มีอาชีวปาริสุทธิศีล 

   ๔. ปัจจัยสันนิสสิตศีล ศีลอาศัยการพิจารณาปัจจัยสี่ คือ บิณฑบาต จีวร เสนา สนะ 
คิลานเภสัช โดยพิจารณาท้ังในขณะรับและขณะบริโภค และภายหลังบริโภคแล้วให้เห็นประโยชน์ของ
การบริโภคเท่าที่จ าเป็น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นเหตุผลข้อเท็จจริงในการบริโภคเช่นนี้แล้ว เรียกว่า มี
ปัจจัยสันนิสสิตศีล๑๐๑ 

คนมีวินัยดี ก็คือผู้มีศีลนั่นเอง ผู้มีศีลหรือมีวินัยดีนี้ย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ คือ 
๑. ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ 
๒. ท่านผู้รู้ใคร่ครวญทราบแล้วก็สรรเสริญ 
๓. เกียรติศัพท์อันดีย่อมฟูุงขจรไป 
๔. เป็นคนไม่หลงเมื่อเวลาตาย 

                                                           
๑๐๐พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 
๑๐๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๒. 



๑๙๕ 

๕. เมื่อตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์๑๐๒ 
อานิสงส์ของการมีวินัย  มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นสุข ไม่ต้อง

หวาดระแวงว่าใครจะมาปองร้าย ท าให้เกียรติคุณฟูุงขจรไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้ ท าให้แก้วกล้าอาจ
หาญในท่ามกลางประชาชน ท าให้เป็นคนไม่หลงลืม มีสติ มีความจ าดี เมื่อตายไปแล้วย่อมไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์ และเป็นทางด าเนินไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุด เป็นต้น๑๐๓ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์
จึงทรงสอนว่า การมีวินัยเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า อานิสงส์ของการมีวินัย ในที่นี้กล่าวถึง วินัยของคฤหัสถ์ หมายถึง การงดเว้นจาก
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งวินัยของคฤหัสถ์นี้ เมื่อคฤหัสถ์ศึกษาดีแล้วชื่อว่าเป็นมงคล เพราะ
น ามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสอง ส่วนวินัยของบรรพชิต หมายถึง การไม่ต้องกิเลสความเศร้าหมอง 
การก าหนดคุณ คือ อาจาระ การไม่ต้องอาบัติ ๗ กอง และปาริสุทธิศีล ๔ ซึ่งวินัยของบรรพชิตนี้ เมื่อ
บรรพชิตศึกษาดีแล้ว ชื่อว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุให้ประสบสุขทั้งโลกิยะ ทั้งโลกุตตระ และบรรลุ
ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๙ เป็นการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
สามารถรักษาตนและหมู่คณะให้อยู่เป็นปกติสุขทั่วถึงกัน เป็นอุบายเครื่องรักษาตนให้สงบสุข ไม่
ประพฤติอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เมื่อชายหญิงชาวบ้านถือเป็นหน้าที่
ของตนตั้งใจศึกษาให้รู้ดี ให้เห็นว่ามีคุณ ควบคุมตน คู่ครอง หมู่คณะให้เจริญก้าวหน้ า และปฏิบัติทั่ว
กันแล้ว ชื่อว่า เป็นมงคลสูงสุด เพราะเป็นเหตุท าความสงบสุขมาทั้งแก่ตนและแก่หมู่คณะ 

มงคลที่ ๑๐ การเป็นผู้มีวาจาเป็นสุภาษิต (สุภาษิตา จ ยาวาจา) 
ในวาจาสูตร จตุตถปัณณาสก์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงองค์ประกอบของวาจาสุภาษิต ๕ 

ประการ เอาไว้ ความว่า  
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการเป็นวาจาสุภาษิต ไม่

เป็น ทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียนองค์ ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
วาจานั้นย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล ๑ เป็นวาจาที่กล่าวเป็นสัจ ๑ เป็นวาจาที่กล่าว
อ่อนหวาน ๑ เป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์ ๑ เป็นวาจาที่กล่าวด้วยเมตตา
จิต ๑ ภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ ๕ ประการนี้แล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็น
ทุพภาษิต และเป็นวาจาไม่มีโทษ วิญญูชนไม่ติเตียน”๑๐๔   
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ “สุภาษิต” ไว้ว่า “ถ้อยค าที่

กล่าวดีแล้ว”๑๐๕ 
วาจาเป็นสุภาษิตตามนัยนี้ แบ่งองค์ประกอบเป็น ๔ อย่าง ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 

คือ 

                                                           
๑๐๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๙๕. 
๑๐๓พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕. 
๑๐๔องฺ.ปญฺจก.๓๖/๑๙๘/๔๓๒. 
๑๐๕พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๘๔๖. 



๑๙๖ 

    (๑) ต้องเป็นค าสุภาษิต คือ ไพเราะ อ่อนหวาน นิ่มนวล ชวนฟัง เพลินหู สบายหู 
สบายใจ 

    (๒) การพูดที่ก่อให้เกิดความรัก เมตตา กรุณา ก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
     (๓) เป็นค าจริง ตรงชัด ไม่หลอกลวง เหลาะแหละ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ มายา 
   (๔) เป็นค าที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดความดีงาม๑๐๖ 
วาจาสุภาษิต แปลว่า “ค าท่ีผู้พูด ๆ ดีแล้ว” หรือ “ค าที่พูดดีแล้ว” หมายถึง “ค าพูดวจีสุจริต 

ไม่มีโทษ ไม่ถูกท่านผู้รู้ติเตียน”๑๐๗ 
จากหลักธรรมในมงคลสูตรข้อที่ ๑๐ ชื่อวาจาสุภาษิต เพราะเป็นวาจาหารัก วาจาที่ท าให้เกิด

ความรัก ไม่ใช่วาจาหาเรื่อง หรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ซึ่งมีลักษณะ ๕ ประการ กล่าวคือ 
ลักษณะของวาจาสุภาษิต ได้แก่ วาจาที่มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ 
  ๑. กาเล ภาสิตา  เป็นค าพูดที่ถูกกาลเทศะ 
  ๒. สจฺจา ภาสิตา  เป็นค าจริง เป็นสัจวาจา 
  ๓. สณฺหา ภาสิตา เป็นค าที่สุภาพอ่อนหวาน 
  ๔. อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา เป็นค าที่มีประโยชน์ 
  ๕. เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา เป็นค าที่พูดด้วยเมตตา๑๐๘ 
แม้ค าพูดของ โทณพรหมณ์ที่พูดเตือนสติกองก าลังติดอาวุธจากรัฐต่าง ๆ เพ่ือขอแบ่งพระบรม

สารีริกธาตุ แต่มัลลกษัตริย์ยังรีรออยู่จนใกล้ต่อเหตุการณ์บุกชิงด้วยก าลังประหัตประหารกัน“๑๐๙ 
อานิสงส์ของการมีวาจาสุภาษิตมีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้เป็นคนมีเสน่ห์ ท าให้เป็นที่รัก

ของชนทุกชั้น ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ท าให้ได้รับความส าเร็จในสิ่งที่
เจรจา และท าให้ได้ฟังแต่สิ่งที่ดีงามเป็นต้น๑๑๐ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีวาจา
สุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๑๐ เป็นหลักของการพัฒนาที่มีส่วนส าคัญ
อย่างหนึ่ง คือ การเจรจาสื่อสารต้องส่งเสริมการพูดที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย ด้านการทูต หรือการ
ท างานร่วมกัน ล้วนแต่อาศัยการเจรจาทั้งสิ้น พูดเพ่ือให้คนท าดี ละชั่ว พูดให้เกิดสมานสามัคคี ใน
มงคลสูตรเรียกว่า วาจาสุภาษิต คือ เว้นจากมุสาวาท หรือวาจาที่ ไม่เพ้อเจ้อ แม้การเผยแผ่หลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาก็ล้วนอาศัยวาจาสุภาษิตท้ังสิ้น สังคมของมนุษย์ก็ย่อมมีแต่ความสงบสุข 

                                                           
๑๐๖พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๐. 
๑๐๗พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๙๘. 
๑๐๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๙. 
๑๐๙สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (สา ปุสฺสเทว), 

ปฐมสมโพธิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หน้า ๒๔๙. 
๑๑๐พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕.           



๑๙๗ 

สรุปความโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในตนเอง ประกอบด้วย
มงคลที่ ๕ – ๑๐ เป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน คือ การท าบุญ
มาแต่ก่อน การตั้งตนไว้ชอบ เป็นการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม ประกอบกับ
การหมั่นท าบุญ หรือท าความดีฝึกฝนตนเองท้ังทางกายและทางใจ โดยอาศัยหลักศรัทธาน าทาง ตั้งตน
อยู่ในสัมมาทิฏฐิ ย่อมน าพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญ และเมื่อมีการศึกษาดี มีความสามารถดี มี
ระเบียบวินัยอันศึกษาดี พูดจาดีงาม พร้อมทั้ง ๔ ประการ เพราะเมื่อคนเรามีการศึกษาหาความรู้จาก
การฟัง น ามาคิดไตร่ตรอง แต่ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ศึกษามานั้น ต้องน าไปฝึกฝนให้เกิดความ
ช านาญ จนสามารถน าไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาองค์กรนั้น ๆ ให้เจริญต่อไป  

 
๓.๕.๓ การพัฒนาด้านหน้าที่ทางครอบครัว 
หน้าที่ทางครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร ภรรยา การไม่ละทิ้งการงานให้คั่งค้าง

เสียหาย สิ่งที่จะต้องกระท าไปพร้อมกันกับการประกอบอาชีพ การงานส่วนตัว ก็คือ การท าหน้าที่ทาง
ครอบครัวและหน้าที่ทางสังคม ซึ่งหน้าที่ทางครอบครัวประกอบด้วยมงคลที่ ๑๑ - ๑๔ ดังนี้ 

มงคลที่ ๑๑ การบ ารุงพ่อแม่ (มาตาปิตุอุปฏฺ าน )  
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของการบ ารุงไว้ พรรณนาความว่า 

“..สตรีผู้ยังบุตรให้เกิด เรียกชื่อว่า มารดา บิดา ก็เหมือนกัน. การท าอุปการะด้วยการล้างเท้า นวดเฟูน 
ขัดสีให้อาบน้ า และการมอบให้ด้วยปัจจัย ๔ ชื่อว่า การบ ารุง. ในการบ ารุงนั้น เพราะเหตุที่มารดาบิดา
มีอุปาระมาก”๑๑๑ 

พรหมกสูตร จตุกกนิบาต พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความส าคัญของมารดาบิดา สิ่งทีบุตรพึง
ปฏิบัติต่อมารดาบิดา พร้อมทั้งอานิสงส์ของการบ ารุงมารดาบิดาไว้ มีใจความว่า “...ภิกษุทั้งหลาย               
ค าว่า พรหม มีบุรพเทวดา มีบุรพาจารย์ มีอาหุไนยบุคคล. ภิกษุทั้งหลาย ค าว่า พรหม เป็นชื่อของ
มารดาและบิดา. ค าว่า บุรพเทวดา เป็นชื่อของมารดาและบิดา. ค าว่า บุรพาจารย์ เป็นชื่อของมารดา
และบิดา. ค าว่า อาหุไนยบุคคล เป็นชื่อของมารดาและบิดา. ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาและ
บิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้ทะนุถนอมเลี้ยงดู เป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตร. 

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า มารดาและบิดา เป็น พรหม เป็นบุรพาจารย์ เป็นอาหุไนยบุคคลของ
บุตร เพราะเป็นผู้อนุเคราะห์ประชา เพราะเหตุนั้นแหละ บัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสักการะมารดา
บิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าว น้ า ผ้า ที่นอน การอบ   การให้อาบน้ า และการล้างเท้า บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียว เพราะการปรนนิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นละไปแล้ว ย่อม
บันเทิงในสวรรค์.”๑๑๒ 

คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงความหมายของบิดามารดาไว้ว่า “สตรีผู้ยังบุตรให้เกิด ชื่อว่า 
มารดา บุรุษผู้ยังบุตรให้เกิด ชื่อว่า บิดา”๑๑๓ และ 

                                                           
๑๑๑ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๒. 
๑๑๒ขุ.อิติ.๔๕/๒๘๖/๖๔๓-๖๔๔. 
๑๑๓คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๒, หน้า 

๑๙๖. 



๑๙๘ 

ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงหน้าที่ของบุตรที่พึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาไว้  
ในสิงคาลสูตร ปาฏิกวรรค พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปฏิบัติต่อมารดาบิดา ๕ ประการ  

“...บุตรพึงทราบว่า...มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า เพราะเป็นผู้มีอุปการะมา
ก่อน... ๑.ท่านเลี้ยงเรามา จักเลี้ยงท่านตอบ ๒.จักรับท ากิจของท่าน  ๓.เราจักด ารงวงศ์
ตระกูล ๔.  จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจัก
ท าบุญอุทิศให้ท่าน....”๑๑๔ 
ในสมจิตตวรรค ปฐมปัณณาสก์ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพระคุณของมารดาบิดาและวิธีการ

ตอบแทนพระคุณท่ีประเสริฐที่สุดที่บุตรพึงมีให้แก่มารดาบิดา มีใจความว่า  
“....บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าทั้งสอง พึงประคับประคองบิดาด้วย

บ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอด ๑๐๐ ปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วย
การอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ าและการดัด และท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายปัสสาวะ
อุจจาระบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ การกระท าอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า อันบุตรท าแล้ว
หรือท าตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ภิกษุทั้งหลายน อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดา
บิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ 
การท ากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรท าแล้วหรือทตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร. เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บ ารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตร
ทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทาน ตั้งมั่น ด ารงอยู่ใน
ศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้
ทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่น ด ารงอยู่ในปัญญาสัมปทา ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีป
มาณเท่านี้แล การกระท าอย่างนั้นย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นท าแล้วและตอบแทนแล้วแก่
มารดาบิดา”๑๑๕ 
พระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องการปกปิดทิศ ๖ ไว้ในสิงคาลกสูตรว่า มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า 

อันบุตรธิดาพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕  คือ ด้วยตั้งใจว่า  
   ๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจกัเลี้ยงท่านตอบ 
   ๒. จักรับท ากิจของท่าน 
   ๓. จักด ารงวงศ์สกุล 
   ๔. จักปฏิบัติตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดก 
   ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศให้ท่าน๑๑๖ 
การบ ารุงพ่อแม่ มี ๒ อย่างคือ บ ารุงภายนอก และบ ารุงภายใน 
๑. บ ารุงภายนอก มี ๕ อย่างคือ 

๑.๑ นอบน้อมด้วยกาย วาจา 
๑.๒ น าเสื้อผ้าอาหารมามอบให้ 

                                                           
๑๑๔ที.ปา.๑๖/๒๐๖/๑๐๑. 
๑๑๕องฺ.ทุก.๓๓/๒๗๘/๓๑๙. 
๑๑๖ที.ปา.๑๖/๑๙๙/๗๘. 



๑๙๙ 

๑.๓ รับใช้ใกล้ชิด 
๑.๔ รักษาน้ าใจ 
๑.๕ ช่วยท ากิจธุระ 

๒. บ ารุงภายใน มี ๕ อย่างคือ 
๒.๑ ด ารงวงศ์ตระกูล 
๒.๒ ประพฤติตนสมควรได้รับทรัพย์มรดก 
๒.๓ น าท่านให้มีศรัทธา ศีล 
๒.๔ น าไปวัดท าบุญ ฟังธรรม 
๒.๕ น าไปปฏิบัติสมถ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน๑๑๗ 

สิ่งส าคัญประการหนึ่งของบุตร-ธิดา คือ การรู้จักหน้าที่และท าหน้าที่ให้ดีที่สุด และยังมี
อานิสงส์ของการบ ารุงบิดามารดาอีกหลายประการ เช่น ท าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ท าให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ท าให้ครอบครัวมีความสุข และเป็นแบบแผนอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น๑๑๘                
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การบ ารุงบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๑ จะเห็นได้ว่า ต้องรู้จักหน้าที่ต่อบิดามารดา และท าหน้าที่
ให้ดีที่สุด จึงจะได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้เจริญ หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ ครอบครัวก็จะล้มเหลว และเป็นปัญหา
สังคมในที่สุด หากคนในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทุกคนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตนที่มีอยู่อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ครอบครัวจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข นอกเหนือจากการบ ารุงด้วยน้ า อาหาร และที่
อยู่อาศัยแล้ว สิ่งที่ตอบแทนดีที่สุดคือ ท าให้ท่านมีศีล ศรัทธา การเสียสละ และมีปัญญา อันเป็นสาระ
ที่แท้จริงของชีวิต อันก่อให้เกิดความสงบสุขต่อคนในครอบครัว สังคม และมวลมนุษยชาติ 

มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตรธิดา (ปุตตทารสฺสสงฺคโห) 
พระไตรปิฎก ปุตตสูตร ติกนิบาต พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุตร ๓ ประเภทที่มีอยู่ในโลกนี้            

ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุตร ๓ จ าพวกนี ้มีปรากฏอยู่ในโลก บุตร ๓ จ าพวกเป็นไฉน คือ อติชาตบุตร ๑
อนุชาตบุตร๑ อวชาตบุตร๑”๑๑๙ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงประเภทของบุตรที่พึงปรารถนาไว้ว่า 
“บัณฑิตย่อมปรารถนาอติชาตบุตร และอนุชาตบุตร ไม่ปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่ง เป็นผู้ท าลายตระกูล 
ส่วนบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสก บุตรเหล่านั้นแลชื่อว่า เป็นบุตรในโลก บุตรเหล่านั้นมีศรัทธา ถึงพร้อม
ด้วยศีล ผู้รู้ความประสงค์ ปราศจากความตระหนี่ย่อมรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลาย เปรียบเหมือน
พระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น”๑๒๐ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปุตตสูตร ได้กล่าวถึงความหมายของบุตรไว้ว่า “ลูกที่เกิดจากอก คือ 
ก าเนิดจากตน หรือแม้แต่ลูกบุญธรรม ชื่อว่าบุตร”๑๒๑ 

                                                           
๑๑๗พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒-๖๓. 
๑๑๘พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๑๑๙ขุ.อิติ.๔๕/๒๕๒/๔๑๗. 
๑๒๐ขุ.อิติ.๔๕/๒๕๒/๔๑๘. 
๑๒๑ขุ.อิติ.๔๕/๒๕๒/๔๑๙. 



๒๐๐ 

ในคัมภีร์อรรถกถา พรหมสูตร  ได้แสดงถึง สิ่งที่มารดาบิดาควรจะสงเคราะห์บุตร  ๕ ประการ 
พระพุทธเจ้าตรัสค านี้ไว้ว่า “คหบดี มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า (ส าคัญล าดับแรก) บุตร

ควรทะนุบ ารุงด้วยสถาน ๕ คือ 
   ๑.ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้ว เราจักเลี้ยงดูท่านเหล่านั้น   
   ๒.เราจักท ากิจของท่าน  
   ๓.เราจักด ารงวงศ์สกุลไว้  
   ๔.เราจักปฏิบัติตนเป็นผู้รับมรดก  
   ๕. เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว เราจักเพ่ิมทักษิณาทานให้ 
คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ที่บุตรทะนุบ ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้วแล ย่อม

อนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ คือ  
   ๑.ห้ามบุตรจากความชั่ว  
   ๒. ให้บุตรตั้งมั่นอยู่ในความดี  
   ๓. ให้บุตรศึกษาเล่าเรียน  
   ๔. หาภรรยาที่เหมาะสมให้  
   ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย”๑๒๒ 
อีกอย่างหนึ่ง บุคคลใดบ ารุงมารดาบิดาโดยท าให้เลื่อมอย่างยิ่งในวัตถุท้ัง ๓ (พระรัตนตรัย)  

ให้ด ารงอยู่ในศีล หรือให้ประกอบในการบรรพชา บุตรนี้  พึงทราบว่า เป็นผู้ล้ าเลิศ บรรดาผู้บ ารุง
มารดาบิดาทั้งหลาย๑๒๓ 

ทั้งนี้ มารดาบิดามีพระคุณมากต่อบุตรธิดาทุกคน ดังที่นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ท่าน
ได้อธิบายความไว้ 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้อธิบายไว้ว่า 
มารดาบิดามีพระคุณมากต่อบุตรธิดาทุกคน ดังที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่า 
๑. ท่านปรารถนาจะมีลูก 
๒. ท่านเป็นผู้ให้ก าเนิด 
๓. ท่านเป็นผู้เลี้ยงดู 
๔. ท่านเป็นผู้ชี้โลกให้แก่ลูก 
๕. ท่านเป็นพระพรหมของลูก 
๖. ท่านเป็นบุพเทพ 
๗. ท่านเป็นบุพพาจารย์ 
๘. ท่านเป็นอาหุเนยยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ของลูก๑๒๔ 

                                                           

 
๑๒๒ที.ปา.๑๑/๑๙๙/๒๐๓. 
๑๒๓ขุ.อิติ.๔๕/๒๘๖/๖๕๐-๖๕๑. 
๑๒๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 



๒๐๑ 

สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) ได้นิยามการสงเคราะห์บุตรธิดาของบิดามารดาไว้ว่า 
บุตรธิดาย่อมเป็นวัตถุท่ีตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย บุตรธิดาเป็นผู้สืบสายโลหิตให้วงศ์สกุลแพร่หลาย ค าว่า
บุตร แปลว่า ลูก มีความหมาย ๒ ประการคือ 

๑. ผู้ท าสกุลให้บริสุทธิ์ 
๒. ผู้ยังหทัยของพ่อแม่ให้เต็มอ่ิม๑๒๕ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๑๒ เน้นที่การท าหน้าที่ของผู้ให้ก าเนิดต่อสมาชิกในครอบครัว 

พ่อแม่เป็นผู้ออกแบบลูก เป็นวิศวกรสร้างลูก เป็นเบ้าหลอมชีวิตจิตใจลูก ลูกจะมีวิถีชีวิตจิตใจอย่างไร
จึงขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเป็นส าคัญ เพราะพ่อแม่เป็นผู้สร้าง ผู้เสริม เป็นผู้ส่ง เป็นผู้สอนและ เป็นผู้
เสียสละ ในโบราณท่านกล่าวถึงวิธีเลี้ยงลูกไว้ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” วิธีนี้ไม่ใช่สูตรส าเร็จ ยังมีอีก
หลายวิธีส าหรับสอน อบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นคนดี เป็นคนบ าเพ็ญประโยชน์ตามที่สังคมต้องการ การ
กล่าวต าหนิในเมื่อท าผิด และยกย่องชมเชยเมื่อท าดี ท าถูกต้องดี ดังค าโบราณท่ีกล่าวว่า 

“ถ้ารักวัว อย่ากลัว ท่านให้ผูก 
ถ้ารักลูก ก็อย่าปล่อย คอยว่าขาน 
หากพ่อแม่ รักลูก ไม่ถูกกาล 
ก็เหมือนหว่าน พืชฉิบหาย ในแผ่นดิน”๑๒๖ 

การที่พ่อแม่ได้ท าหน้าที่ โดยการเอาใจใส่ว่ากล่าวตักเตือนลูกของตน โดยการห้ามไม่ให้ท าสิ่ง
ที่ผิด อย่าเลี้ยงลูกด้วยความรุนแรงเพราะความรุนแรงไม่เคยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม แต่เป็นความ
เสียหายและท าลาย ท่านอยากได้ลูกชนิดไหน สร้างได้ดังค ากล่าวเกี่ยวกับการอบรมบุตรธิดา ที่ว่า 

“อบรมด้วยความเป็นอมิตร จะคิดต่อต้าน 
อบรมด้วยความเป็นมิตร  จะสนิทรักโลก 
อบรมด้วยความต่ าช้า  จะไม่กล้าในชีวิต 
อบรมด้วยการดุด่า  จะซ่าดื้อด้าน 
อบรมด้วยการชม  จะหลงลมระเริงใจ 
อบรมด้วยการติแทรกการชม จะนิยมสิ่งดีงาม 
อบรมด้วยการให้ความมั่นใจ จะไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 
อบรมด้วยความยุติธรรม จะเลิศล้ าเหนือมนุษย์”๑๒๗ 

การสงเคราะห์ลูกหญิงลูกชายตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่าไว้ ๕ ประการ ดังนี้ 
๑. ห้ามปราม ปูองกันลูกออกจากความชั่ว 
๒. เอาใจใส่ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันดี 
๓. ส่งเสริมส่งเสียให้ศึกษาวิชาการชั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

                                                           
๑๒๕สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๙. 
๑๒๖พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔. 
๑๒๗พระเทพดิลก (จันทร์ กุสโล), มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บรรณาคาร, 

๒๕๒๓), หน้า ๓๒. 



๒๐๒ 

๔. เป็นธุระสู่ขอคู่ครองให้ลูกชาย-หญิง เมื่อได้เวลาเหมาะสม 
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร๑๒๘ 
อานิสงส์ของการเลี้ยงดูบุตร มีอยู่หลายประการ เช่น มารดาบิดาจะได้รับความปีติภาคภูมิใจ

เป็นเครื่องตอบแทน ครอบครัวจะสงบร่มเย็นเป็นสุข เป็นการสร้างคนดีไว้ในประเทศชาติและเป็น
ต้นแบบที่ดีงามของสังคมเป็นต้น๑๒๙ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การเลี้ยงดูบุตรเป็นมงคล
อันสูงสุด 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๒ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสถาบันครอบครัว คือ 
การปฏิบัติตามหน้าที่ของมารดาและบิดาในการฝึกฝนอบรมสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีของสังคม 
เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม ฉะนั้น การสงเคราะห์บุตรธิดา จึงถือเป็นพัฒนาที่
ส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นหน้าที่อันพึงปฏิบัติ เพื่อให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความเจริญรุ่งเรือง และ
มีความสุข 

มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์สามีภรรยา  
ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงความหมายของค าว่า “สงเคราะห”์ ไว้ว่า  

“การสงเคราะห์ด้วยการให้ การกล่าวถ้อยค าไพเราะ และการประพฤติประโยชน์ที่ 
เป็นธรรม ชื่อว่าการสงเคราะห์”๑๓๐  

ในสิงคาลสูตร ปาฏิกวรรค ได้แสดงถึงหน้าที่ที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา ๕ ประการ ไว้ว่า  
“ดูก่อนคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ คือ 

ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็น
ใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑”๑๓๑  

และได้แสดงถึงหน้าที่ที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี ๕ ประการไว้ว่า  
“ดูก่อนคฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบ ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้

แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี ๑ 
ไม่ประพฤตินอกใจสามี ๑ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ๑ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง 
๑”๑๓๒ 
ในคัมภีร์สัตตกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่า ภรรยามีอยู่ ๗ ประเภท 

ไม่ได้ทรงแสดงประเภทของสามีเอาไว้โดยตรง แต่ก็ขอให้ทราบด้วยว่า แม้สามีก็มี ๗ ประเภท
เหมือนกัน โดยอนุโลมตามประเภทของภรรยา ดังต่อไปนี้ 

๑. วธกภริยา ภรรยาเหมือนเพชฌฆาต 
๒. โจรีภริยา ภรรยาเหมือนโจร 

                                                           
๑๒๘คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๒, หน้า 

๓๒๘. 
๑๒๙พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕. 
๑๓๐ขุ.ธ.๒/๖๗. 
๑๓๑ที.ปา.๑๖/๒๐๑/๒๐๔. 
๑๓๒เรื่องเดียวกัน. 



๒๐๓ 

๓. อัยยภริยา ภรรยาเหมือนนาย 
๔. มาตาภริยา ภรรยาเหมือนแม ่
๕. ภคินิภริยา ภรรยาเหมือนน้องสาว 
๖. สขีภริยา ภรรยาเหมือนเพื่อน 
๗. ทาสีภริยา ภรรยาเหมือนคนใช้๑๓๓ 
ส่วนความหมายของค าว่า ภรรยาและสามี นั้น  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า “ภรรยา หมายถึง หญิงที่เป็น

คู่ครองของชาย”๑๓๔ และ “สามี หมายถึง ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง”๑๓๕ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๑๓ เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสถาบันครอบครัวอีก

ประการหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่เน้นปฏิบัติของคนในสังคมแห่งครอบครัวว่า การ
ยกย่องให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จะท าให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น จากการที่ภรรยาได้รับ
เกียรติจากบุรุษผู้เป็นสามี ในสิงคาลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบ ารุงด้วยสถาน ๕ คือ  
๑. ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา 
๒. ด้วยไม่ดูหมิ่น  
๓. ด้วยไมป่ระพฤตนิอกใจ  
๔. ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ 
๕. ด้วยให้เครื่องแต่งตัว”๑๓๖ 
ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นภรรยาเมื่อได้รับการยกย่องให้เกียรติ ย่อมมีก าลังใจในการท าหน้าที่ของตนให้ดี

ที่สุด ไม่ขาดตกบกพร่อง ในกิจกรรมครอบครัวท่านว่าต้องมี ๔ เก่ง ๔ ยอด คือ 
๑. เก่งครัว กับข้าวคาวหวาน งานครัวสะอาด 
๒. เก่งคลัง การเงินการทองเศรษฐกิจ รู้จักคิดใช้จ่ายอย่างประหยัด 
๓. เก่งช่าง เย็บปักถักร้อย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตกแต่งบ้านเรือน เครื่องแต่งกาย 
๔. เก่งพยาบาล รู้วิธีพยาบาลขั้นต้น เจ็บปุวยเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องไปหาหมอ 
๕. ยอดหา สรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ แสวงหาบุญ หางานท า หาเงิน หาอาหาร 
๖. ยอดท า ท างานเก่งดี เรียบร้อย ท าอาหารมีรสโอชาอร่อย 
๗.ยอดค า พูดจาอ่อนหวาน ไพเราะ โอภาปราศรัยด้วยไมตรี 
๘. ยอดใจ จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา ปราณี มีคุณธรรม 
ประการสุดท้าย สงเคราะห์ภรรยา คือ ให้ก าลังใจ ขยันหารายได้ ลดรายจ่าย ห่างอบายมุข

ทุกชนิด ห่วงบ้าน ห่วงลูก ห่วงภรรยาตนเอง๑๓๗ 

                                                           
๑๓๓ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๘. 
๑๓๔พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๖๑๗. 
๑๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓๐. 
๑๓๖ขุ.สุ.๔๗/๓๑๘/๑๓๔. 



๒๐๔ 

อานิสงส์ของการสงเคราะห์ภรรยา (สามี) มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้ความรักยืนยง             
ท าให้สมานสามัคคีกัน ท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข ท าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น๑๓๘ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การสงเคราะห์
ภรรยา (สามี) เป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์สามี-ภรรยา ชื่อได้ว่าเป็นการประพฤติ
ธรรม เน้นที่การท าหน้าที่เป็นส าคัญ ผู้เป็นสามี-ภรรยา เมื่อมาอยู่ร่วมกันจึงควรปฏิบัติต่อกัน ด้วย
ความจริงใจต่อกัน และท าหน้าที่ของตนตามควร ไม่ละทิ้งหน้าที่ ต้องพอใจในหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบครัวจะมีแต่ความสุข และได้รับ
การสรรเสริญจากคนทั่วไป 

มงคลที่ ๑๔ การท างานไม่ให้คั่งค้างอากูล (อนากุลา จ กมฺมนฺตา) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงเรื่องการท างานไม่คั่งค้างหรือการท างานไม่

อากูลและอานิสงส์ มีใจความว่า  
“การงานทั้งหลาย มีกสิกรรมท าไร่นา โครักขกรรมเลี้ยงโคและพาณิชยกรรมค้าขาย เป็นต้น 

เว้นจากภาวะอากูล มีการล่วงเลยเวลา การท าไม่เหมาะ และการท าย่อหย่อนเป็นต้น เพราะเป็นผู้รู้จัก
กาล เพราะเป็นผู้ท าเหมาะ เพราะเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน และเพราะม่ควรพินาศ เหตุพร้อมด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ชื่อว่าการงานไม่อากูล การงานไม่อากูล. การงานไม่เกื้อกูลเหล่านั้น อันบุคคลประกอบ
ได้อย่างนี้ ก็เพราะตน บุตรภรรยาหรือทาสและกรรมกร เป็นผู้ฉลาด ตรัสว่า “เป็นมงคล” เพราะเป็น
เหตุให้ได้ทรัพย์ ข้าวเปลือก และความเจริญในปัจจุบัน...”๑๓๙ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท าหน้าที่เป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่ง ในองค์กรต่างๆ เน้นไปที่การ
ท างาน เช่น การท างานตรงตามเวลา ตรงกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานนั้นเป็นงานที่มี
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม แต่หากท างานไม่ตรงกับหน้าที่ ท างานไม่ดีย่อมไม่เกิด
ประโยชน์ และเกิดโทษตามมา ตัวอย่างการท างานที่ไม่ดีมีประโยชน์น้อย เช่น ท างานผิดเวลา คือ 
เวลาท างานกลับไม่ท าไพร่ไปท าอย่างอ่ืนเสีย หรือท าแต่ท าไม่เหมาะสมตามฐานะ ท างานที่ไม่ควร คือ
งานที่มีโทษ ขี้เกียจ อ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่น ยังมีเวลาอีกมาก ยังเป็นเวลาเช้าอยู่ ร้อน หนาว หิว 
ก าลังไม่มี หรือท าแต่ย่อหย่อน เหยาะแหยะ ยืดยาด โยกโย้ การท างานในลักษณะอย่างนี้ย่อมไม่มีผล
มาก ย่อมห่างไกลจากประโยชน์อันพึงมี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลไม่ควรท าวันคืนไม่ให้ว่าง 
เพราะวันคืนผ่านไปชีวิตของเขาย่อมพร่องจากประโยชน์”๑๔๐ 

ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น การท างานให้เสร็จตามเปูาหมายได้ หรือให้ประสบความส าเร็จ  
ได้นั้น ผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรม ๔ ประการ คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ 

๑. ฉันทะ ความพอใจในงานนั้น 

                                                                                                                                                                      
๑๓๗พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๕. 
๑๓๘พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๑๓๙ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๕. 
๑๔๐ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕. 



๒๐๕ 

๒. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการท างานนั้น 
๓. จิตตะ ความตั้งใจในการท างานนั้น 
๔. วิมังสา ความเข้าใจในงานนั้น๑๔๑ 
ทางพระพุทธศาสนาเน้นการท างานที่ดี ต้องท าโดยสุจริตเท่านั้น จึงจะเพ่ิมค่าราคาคน และ

ผลของงานได้ หากท างานที่ทุจริตแล้ว แม้จะเพ่ิมเม็ดเงินให้มากมายมหาศาล แต่ตนที่ท ายังไร้ค่าใน
สายตาของชาวโลกอยู่นั่นเอง ซึ่งมีลักษณะของงาน ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ค่ังค้างและไม่คั่งค้าง คือ 
(๑) ท าไม่ถูกเวลา 
(๒) ท าไม่เหมาะสม 
(๓) ไม่ท าเลย 
(๔) ท าย่อหย่อน เหยาะแหยะ 

ลักษณะการท างานที่ไม่ค่ังค้าง คือ 
(๑) ท าถูกเวลา 
(๒) ท าเหมาะสม 
(๓) ท าสม่ าเสมอ 
(๔) ท าอย่างขยันขันแข็ง๑๔๒ 

ดังนั้น “ค าว่า “ท างานไม่คั่งค้าง” นี้ ในภาษาธรรมท่านใช้อีกอย่างหนึ่งว่า “งานไม่อากูล” 
โดยในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงลักษณะของการท างานที่คั่งค้าง หรือการงานที่อากูลไว้ว่า                 
“ก็เหตุมีการล่วงเวลา เป็นต้น ชื่อว่า ความท่ีการงานเหล่านั้นอากูล”๑๔๓ 

การท างานที่ไม่คั่งค้าง ไม่เสร็จตามเวลา ท าให้การพัฒนาจะด าเนินการไปได้อย่างเชื่องช้า 
หากคนในสังคมท างานคั่งค้างอากูลตั้งแต่หน่วยเล็กๆ คนปัจเจกชนก็ไม่ก้าวหน้ า ครอบครัวก็ไม่
ก้าวหน้า ชุมชน สังคม และประเทศชาติจะล้าหลัง 

ลักษณะของงานที่อากูลงานที่คั่งค้างหรืออากูลนั้น ได้แก่ งานที่มีลักษณะ ดังนี้ 
๑. การท าไม่ถูกกาล คือ ยังไม่ถึงเวลาที่ควรท า แล้วท าลงไปบ้าง เริ่มท าเมื่อล่วงเลยเวลาที่

ควรท าแล้วบ้าง แปลว่า การงานไม่เหมาะสม เช่นเริ่มเรียนหนังสือเมื่อแก่ เป็นการยากที่จะท าให้
ส าเร็จด้วยดีอย่างเรียนเมื่อเด็กหรือวัยหนุ่ม 

๒. ท าไม่สมควร หมายถึง ไม่ถูกลักษณะของงาน คืออย่างนี้ ต้อท าอย่างนี้ แต่ไพล่ไปท าเสีย
อีกอย่างหนึ่ง 

๓. การไม่ท า เมื่อไม่ท างานก็ย่อมหาความส าเร็จไม่ได้ ท านองเดียวกับถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ ไม่ดู            
ก็ไม่เห็น ถ้าไม่ท าก็ท าไม่เป็น 

                                                           
๑๔๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๔๑-๑๔๒. 
๑๔๒รศ.ชัยวัฒน์อัตพัฒน์, หลักพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙๖. 
๑๔๓คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๒, หน้า 

๓๓๖-๓๓๗. 



๒๐๖ 

๔. การท าย่อหย่อน คือ ท าเพียงสักแต่ว่าท า ไม่บากบั่นด้วยเรี่ยวแรงก าลังและความสามรถ
ทั้งหมดเท่าที่มีและใจมักยอมแพ้เสียก่อน๑๔๔ 

อานิสงค์ของการท างานไม่คั่งค้าง มีอยู่มากมายหลายประการ เช่น ท าให้ฐานะของตน และ
ครอบครัวและประเทศชาติดีขึ้น ท าให้ได้รับความสุขพ่ึงตนเองได้ เป็นที่พ่ึงของคนทั้งหลายได้ เป็นผู้ไม่
ประมาท และท าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนทั่วไป เป็นต้น๑๔๕ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึง
ทรงสอนว่า การท างานไม่ค่ังค้างเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่ า  การพัฒนาบุคลากรในด้านหน้าที่ทางครอบครัว ประกอบด้วยมงคลที่             
๑๑- ๑๔  เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ของบิดามารดา บุตร สามี 
และภรรยา โดยท าหน้าที่ของตนโดยไม่ขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความสุข เข้มแข็ง เพราะพ่อบ้านแม่เรือน ลูกบ้าน การท างานไม่คั่งค้าง
จะน าไปสู่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เมื่อทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่โดยครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้ชื่อว่า เป็นคนรู้หน้าที่ของตน เป็นคนรับผิดชอบกิจการงานของเขา ครอบครัวก็มีสุข
เข้มแข็ง น าพาชุมชน สังคมนั้นๆ ให้ได้รับความสุขเข้มแข็งเช่นกัน  

๓.๕.๔ การพัฒนาด้านหน้าที่สังคม  
สิ่งที่จะท าให้การพัฒนาชีวิตด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในสังคม คือ หน้าที่ทางสังคม 

ได้แก่ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นธรรม สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง ท างานหรือประกอบ
อาชีพที่ไม่ผิดและไม่มีโทษ ทั้งในกฎหมายและในทางศีลธรรม คนที่ไม่เอาสังคมเลยนั้น ถือว่า  ยังไม่
เป็นคนดีแท้ เพราะเอาดีแต่ตัวคนเดียวกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน หน้าที่สังคม
ประกอบด้วยมงคลที่ ๑๕ – ๑๘ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน (ทานญฺจ) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๑๕ เป็นการประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมส่วนรวม สิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ คือ การให้ทาน 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึงความหมายของทานไว้ว่า “เจตนาเป็นเหตุ

บริจาคทานวัตถุ ๑๐ มีข้าว เป็นต้น ซึ่งมีความรู้ดีเป็นหัวหน้า เฉพาะ(เจาะจง)ผู้อ่ืน หรือความไม่โลภที่
ประกอบด้วยจาคเจตนานั้น ชื่อว่า ทาน”๑๔๖ และได้แสดงถึง “ประเภทของทานพร้อมทั้งอานิสงส์ของ
ทานแต่ละประเภทไว้ มีใจความว่า ทานมี ๒ ชนิด อามิสทาน และธรรมทาน บุคคลย่อมมอบวัตถุ
ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยความไม่โลภ ชื่อว่า ทาน (อามิสทาน) การให้ทานด้วยวัตถุนี้  เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุ
ประสบผลวิเศษที่เป็นไปในปัจจุบัน และเป็นไปภายหน้า มีความท่ีชนเป็นอันมากรักและพอใจ เป็นต้น  

การแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว อันน ามาซึ่งความสิ้นทุกข์และสุขในโลกนี้
และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน ๆ ชื่อว่า ธรรมทาน อนึ่ง บรรดาทานทั้งสองนี้ 

                                                           
๑๔๔พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๔. 
๑๔๕พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๑๔๖ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๖. 



๒๐๗ 

ธรรมทานนี้อย่างเดียวเป็นเลิศ การให้ธรรมทานเป็นมงคล เพราะเป็นปทัฏฐานแห่งคุณทั้งหลาย มี
ความเป็นผู้ซาบซึ้งอรรถ เป็นต้น”๑๔๗ 

นอกจากนี้ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบาย ค าว่า “ทาน” ไว้ ดังนี้  
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) อธิบาย  ทาน หมายถึง การให้สิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืน

ด้วยจิตใจที่เสียสละ ไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว คนที่มีจิตใจเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
แสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจสูง๑๔๘  

เจตนาบริสุทธิ์ ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงว่า ผู้ให้นั้นต้องท าใจเบิกบานใน ๓ กาล คือ 
๑. ก่อนจะให้ก็มีจิตใจดี พอใจว่าเราจะให้ทาน ซึ่งท่านเรียกว่า บุพเพเจตนา คือ เจตนาก่อนจะให้ 
๒. ก าลังให้ก็ยินดีว่าเราจะท าบุญให้ทาน ท าใจให้เลื่อมใส ที่ท่านเรียกว่า มุญจนเจตนา 
๓. เมื่อให้เสร็จแล้วก็มีใจเบิกบาน ดีใจว่าเราได้ท าบุญให้ทาน ที่ท่านเรียกว่า อปรเจตนา๑๔๙ 
พระสิริมังคลาจารย์ อธิบายว่า “ทาน มี ๓ อย่าง ด้วยอ านาจ จาคเจตนา วิรัติ และไทยธรรม 

เจตนาชื่อว่า ทาน วิรัติชื่อว่าทาน ในอาคตสถาน (ที่มาแห่งทาน) ว่า อริยสาวก ย่อมให้อภัย ไทยธรรม 
ชื่อว่า ทาน ในอาคตสถานว่า อริยสาวก ย่อมให้ทาน คือ ข้าวและน้ า”๑๕๐ 

ลักษณะแห่งการให้ทาน ทานการให้ปันโดยลักษณะมีอยู่ ๓ อย่าง คือ 
๑. ให้ด้วยสงเคราะห์ เพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจของสามีภรรยา บุตรธิดาหลาน ญาติมิตรไว้ด้วยการ

ให้ปัน 
๒. ให้ด้วยอนุเคราะห์ เช่น ให้ด้วยเมตตา อยากให้ผู้รับมีความสุขความเจริญ หรืออยากให้ผู้

ตกทุกข์ได้ยากพ้นทุกข์ 
๓. ให้ด้วยบูชาคุณ เช่น ให้ด้วยความเคารพนับถือ หรือตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ เช่น บิดา

มารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น 
ทานสมบัติ ทาน หรือ การให้นั้น ในทางศาสนามีความมุ่งหมาย ๒ อย่าง คือ  
๑. ให้เพ่ือท าคุณ เช่น การแบ่งปันอาหารการกินให้แก่คนในบ้านใกล้เรือนเคียง ให้ของขวัญ 

ตลอดจนถึงการเลี้ยงอาหารแก่มิตรสหาย 
๒. ให้เพ่ือท าบุญ เป็นการให้เพ่ือเพิกถอนความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด 

ครบถ้วนด้วยทานสมบัติ ๓ อย่าง คือ 
    ๑) วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งของท าบุญท่ีได้มาโดยสุจริต 
    ๒) เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง เจตนาเต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ มุ่งเพิกถอนความเห็นแก่ตัว

ออกจากจิตใจ 
    ๓) บุคคลบริสุทธิ์ หมายถึง ผู้ให้และผู้รับเป็นคนบริสุทธิ์ มีศีลธรรมตามชั้นภูมิของตน 

โดยเฉพาะผู้ที่จะรับไทยทานควรเลือกผู้มีภูมิธรรมสูงในทางพระพุทธศาสนา โดยทั่วไปสอนว่า 

                                                           
๑๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๒-๑๙๓. 
๑๔๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๘. 
๑๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๔. 
๑๕๐มงฺคลตฺถทีปนี. ๓/๒. 



๒๐๘ 

พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ควรรับไทยทานเป็นนาบุญของชาวโลก แม้กระนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เลือก
ท าบุญกับพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติศึกษาวินัยเคร่งครัดน่าเลื่อมใส๑๕๑ 

การให้ทาน จัดออกเป็นหลักการใหญ่ ๆ มี ๓ อย่าง คือ 
๑. อามิสทาน การให้สิ่งของ 
๒. ธรรมทาน การให้ธรรม วิชาความรู้เป็นทาน 
๓. อภัยทาน การให้อภัยต่อกันและกัน ไม่ถือโทษต่อฝุายใดฝุายหนึ่ง 
การให้ทานท้ัง ๓ อย่างนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ ก่อให้เกิดคนดี สิ่ง

ที่ดี ๆ ต่อสังคม ต่อโลกนับไม่ถ้วน เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป การให้ย่อมผูกมิตรไมตรีไว้ได้ 
เพราะแสดงถึงการมีน้ าใจ คนมีน้ าใจเป็นคนมีเพ่ือนและมิตรสหายมาก คนแล้งน้ าใจจะไม่ได้เพ่ือนฝูง 
การให้ทานมีผลต่อผู้รับในปัจจุบันตามวัตถุท่ีให้๑๕๒ ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับการให้ทานว่า  

“บุคคลให้ข้าวชื่อว่า ให้ก าลัง ให้ผ้าชื่อว่า ให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่า ให้ความสุข 
ให้ประทีป โคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พร่ า
สอนธรรม ชื่อว่าให้อมฤตธรรม”๑๕๓ 
การให้ทานนั้นมีผลต่อผู้ให้ปัจจุบันและอนาคตดังต่อไปนี้ “ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 

ผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่
ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ ให้ของที่ด ีและให้ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใด ๆ ย่อมมี
อายุยืน มียศ ดังนี้”๑๕๔ การให้ด้วยกิริยามารยาทที่ดีงาม ยกย่องผู้อ่ืนก็มีผลต่อผู้กระท าเช่นกัน สรุป
ความตอนหนึ่งว่า   

“...บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นบูชาผู้อ่ืน ก็ย่อมได้รับบูชา
ตอบ ไหว้ผู้อ่ืน. ก็ย่อมได้รับไหว้ตอบ และย่อมถึงยศและเกียรติ. บุคคลผู้ใดมิได้
ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิง ย่อมไพโรจน์ดุจเทวดา มี   
สิริระจ าตัว. บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร โคทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิด 
พืชที่หว่านไว้ในนาย่อมงอกงาม. บุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หว่านไว้. บุคคล
ผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นตกเหว ตกภูเขา หรือตกต้นไม้ ย่อมได้ที่พ่ึง
(ไม่เป็นอันตราย). บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร  เหล่าอมิตรย่อมย่ ายีบุคคลผู้
นั้นไม่ได ้ดุจต้นไทรมีรากและย่านงอกงาม พายุไม่อาจพัดพานให้ล้มได้ ฉะนั้น.”๑๕๕  

 
เรายิ้มกับโลก โลกย่อมยิ้มกับเรา เราท าลายสิ่งแวดล้อมโลก ก็เท่ากับเตรียมโลงศพใส่ตัวเรา

เอง ดังโคลงโลกนิติว่า 

                                                           
๑๕๑องฺ.ปญฺจก.๓๖/๑๔๘/๓๑๔. 
๑๕๒พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘. 
๑๕๓ส .ส.๒๔/๑๓๘/๑๗๔. 
๑๕๔องฺ.ปญฺจก.๓๖/๔๔/๑๐๐. 
๑๕๕ขุ.ชา.๖๓/๔๔๑/๓๘. 



๒๐๙ 

“ให้ท่านท่านจักให ้ ตอบสนอง   
พบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ 
รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา 
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้  ทรชน”๑๕๖ 

ในทานานิสังสสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าด้วยอานิสงส์การให้ทานไว้ ๕ ประการ คือ 
 (๑) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก 
 (๒) สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
 (๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 
 (๔) ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ 
 (๕) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์๑๕๗ 
นอกจากนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธ ศาสนาได้ขยายความ อานิสงค์ของการให้ทาน ไว้ 

กล่าวคือ การให้ทาน เป็นการให้สิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืนด้วยจิตใจที่เสียสละ ไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว 
คนที่มีจิตใจเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์แก่ผู้อ่ืน แสดงว่าเป็นผู้มีจิตใจสูง และยังได้ท าหน้าที่
ทางสังคม ได้แก่ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นธรรม สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง ท างานหรือ
ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดและไม่มีโทษ ทั้งในกฎหมายและในทางศีลธรรม คนที่ไม่เอาสังคมเลยนั้น ถือว่า
ยังไม่เป็นคนดีแท้ เพราะอาดีแต่ตัวคนเดียวกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน๑๕๘ ซึ่ง 
“อานิสงส์ของการให้ทาน มีมากมายหลายประการ คือ  

๑. เป็นที่มาของสมบัติทั้งหลาย 
๒. ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข 
๓. ผู้ให้ย่อมได้ทรัพย์สมบัติ และสิ่งที่น่าปรารถนาในชาติที่ตนเกิด 
๔. ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ 
๕. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก 
๖. ท าให้เป็นคนที่น่าคบของคนดี 
๗. ท าให้เข้าสังคมได้อย่างคล่องแคล่ว 
๘. ท าให้อาจหาญในที่ประชุม 
๙. ท าให้ชื่อเสียงอันดีงามฟูุงขจรไป 
๑๐. เมื่อตายไปแล้วเกิดในสุคติ 
๑๑. ย่อมเป็นปัจจัยเพื่อบรรลุพระนิพพานในที่สุด”๑๕๙ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การบ าเพ็ญทานเป็นมงคลอันสูงสุด 

                                                           
๑๕๖สมเด็จกรมพระเดชาดิศร, โคลงโลกนิติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), 

หน้า ๘๘. 
๑๕๗องฺ.ปญฺจก.๓๖/๓๕/๘๑. 
๑๕๘พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๑๕๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๕๙. 



๒๑๐ 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๕ การให้ทานเป็นการพัฒนาบุคลากร การให้ทานเป็นมงคล
เพราะส่งผลถึงความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การให้
สิ่งของที่เป็นวัตถุ ผู้ให้สามารถขจัดความตระหนี่ออกจากจิตใจ ส่วนผู้รับย่อมบรรเทาทุกข์ในส่วนที่
ขาดแคลนให้สามารถ การให้ในส่วนที่เป็นวิชาความรู้ย่อมขจัดความมืดมน ก่อให้เกิดปัญญา          
ส่วนการให้อภัยซึ่งกันและกัน ย่อมก่อให้เกิดความเมตตา และความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมมีแต่ความสุขในสังคมนั้นๆ 

มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม (ธมฺมจริยา จ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของค าว่า การประพฤติธรรมหรือ

ธรรมจริยา พรรณนาความว่า “การประพฤติธรรม หรือความประพฤติที่ไม่ปราศจากธรรม ชื่อว่า 
ธรรมจริยา. ชื่อว่า ญาติ เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า ผู้นี  (อยู่ในวงศ์) ของเรา. (การงาน) ไม่มีโทษชื่อว่า                 
อนวัชชะ.ท่านอธิบายว่าใคร ๆ นินทาไม่ได้ ติเตียนไม่ได้” ๑๖๐ และ “การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ชื่อว่า ธรรมจริยา”๑๖๑ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้อธิบาย ธรรมจริยา หรือการประพฤติธรรม ๑๐ ประการ                 
มีใจความโดยสรุปว่า การประพฤติธรรมทางกายมี ๓ อย่าง คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการ             
ลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติธรรมทางวาจามี ๓ อย่างคือ เว้นจากการ
พูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ และเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และการ
ประพฤติธรรมทางใจมี ๓ อย่าง คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย และไม่เห็นผิดจาก
คลองธรรม๑๖๒  และได้แสดงถึงอานิสงส์ของการประพฤติธรรมว่า “การประพฤติธรรมนั้น บัณฑิต            
พึงทราบว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งอิฏฐผล มีความเกิดในสวรรค์ เป็นต้น”๑๖๓ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า “ประพฤติธรรม คือ การเว้นจากอกุศลกรรมบถ ตั้งอยู่ใน
กุศลกรรมบถ”๑๖๔ 

พระราชสิทธิมุนี กล่าวว่า “ธัมมจริยา แปลว่า ประพฤติธรรม หมายความว่า การปฏิบัติธรรม 
การท าตามธรรม ได้แก่ การประพฤติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”๑๖๕ 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๑๖ เน้นไปที่จิตใจเป็นส าคัญ การประพฤติธรรม คือ การน้อม
น าธรรม มาใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นเจตนารมณ์แห่งพุทธศาสนา เพ่ือที่ต้องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ให้มีจิตใจที่ดีงาม และสร้างความสัมพันธ์อันงดงามต่อกันในสังคมคือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

                                                           
๑๖๐ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๖. 

 
๑๖๑ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๗. 
๑๖๒คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๓, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐-๖๒. 
๑๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๐. 
๑๖๔สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา, ๒๕๔๖) หน้า ๒๘๘-๒๙๕. 
๑๖๕พระราชสิทธิมุนี, มงคล ๓๘ ประการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาศรมอักษร, ๒๕๐๘), 

หน้า ๑๒๑. 



๒๑๑ 

ด้วยกัน ดังในสาเลยยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสกับชาวบ้านสาลคามว่า  การประพฤติธรรม ก็คือการ
ปฏิบัติตามธรรม การปฏิบัติไม่ปราศจากธรรม การปฏิบัติสม่ าเสมอ ธรรมในที่นี้ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ โดยสรุปความ ได้ดังนี้ 

๑. ละการฆ่า 
๒. ละการลักขโมย 
๓. ละการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 
๔. ละการกล่าวเท็จ 
๕. ละค าพูดส่อเสียด 
๖. ละค าพูดหยาบ 
๗. ละค าพูดเพ้อเจ้อ 
๘. ไม่เป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็ง คือไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 
๙. ไมเ่ป็นผู้มีจิตพยาบาท ไม่เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้าย 
๑๐. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง๑๖๖ 

อานิสงส์ของการประพฤติธรรม มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้เป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้รักษา
พระสัทธรรม ไม่ก่อเวรภัยกับใคร ๆ เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และเป็นการสร้างความเจริญ 
ความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นต้น๑๖๗ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การ
ประพฤติธรรมเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๖  คือ การประพฤติธรรม การน้อมน าเอาธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อสภาวะแวดล้อมระหว่างบุคคลด้วยกัน หาก
ทุกคนประพฤติธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ แล้ว ชีวิตย่อมได้รับความสุขความเจริญ เพราะเป็น
หลักธรรมที่สามารถน ามาพัฒนาได้ทั้งทางกายและทางใจ น าความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ ( าตกานญฺจสงฺคโห) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา  ได้แสดงถึงความหมายของค าว่า “ญาติ” ไว้ว่า                    

“ชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือข้างบิดา จนถึง ๗ ชั่วปูุย่า ชื่อว่า ญาติ”๑๖๘  
ในฎีกาตติวรรค ทุติยปัณณาสก์ ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย ได้ให้ความหมายของค าว่าญาติ

ในอีกนัยหนึ่งว่า “ชนเหล่าใดย่อมรู้จัก และเขาก็รู้อยู่อย่างนี้ว่า ชนเหล่านั้นนับเข้าภายใน (พวกพ้อง) 
ดังนี้แล เหตุนั้นชนเหล่านั้น ชื่อว่า ญาติ”๑๖๙ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า การสงเคราะห์และอานิสงส์ของการ
สงเคราะห์ญาติไว้ มีใจความว่า การเกื้อกูลพวกญาติ ผู้ถูกความเสื่อมแห่งโภคสมบัติ หรือความเสื่อม
แห่งพยาธิครอบง า ซึ่งมาสู่ส านักตน ด้วยของกิน ผ้านุ่งห่ม ทรัพย์และธัญญหาร เป็นต้น ตามก าลังชื่อ

                                                           
๑๖๖ม.มู.๑๙/๔๙๐/๒๗๗. 
๑๖๗พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๑๖๘ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๘. 
๑๖๙อ้างใน คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๓, 

หน้า ๑๐๙. 



๒๑๒ 

ว่า การสงเคราะห์ ซึ่งการสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุบรรลุคุณพิเศษทั้งหลายอัน
เป็นไปตามทิฏฐธรรม มีความสรรเสริญเป็นต้น และเป็นไปในสัมปรายภพมีการถึงสุคติ เป็นต้น๑๗๐ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อธิบายว่า  
เครือญาติมี ๒ สาย คือ ทางสายโลหิตและสายทางธรรม ญาติทางสายโลหิต 

หมายถึง คนที่เรารู้จักกันว่าเป็นเชื้อสายหรือเหล่ากอเดียวกันกับเรา ชั้นกลาง คือ พ่ี
น้องของเรา ชั้นเหนือเราคือ พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย และปูุทวด ตาทวด ส่วนญาติทาง
สายธรรม หมายถึงคนที่เรารู้จักกัน คุ้นกัน ซึ่งเกิดแต่การคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างเรา
กับเขาโดยตรงบ้าง เกิดความสนิทสนมกับญาติทางสายโลหิตของเราบ้าง๑๗๑ 
ชาวพุทธมีพื้นฐานที่มั่นคงมาจากการให้ เห็นผลประโยชน์ของการให้ และมีวิถีชีวิตด้วยการให้

มาตลอด ในมงคลที่ ๑๗ พระพุทธเจ้าทรงเน้นญาติเป็นพิเศษ เป็นการกระท าของญาติที่พึงมีต่อญาติเป็น
การสร้างความสนิทสนมกันให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดมีขึ้น หากเราไม่ได้
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความคุ้นเคยก็ไม่มี แต่หากได้เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน ความสนิทสนมคุ้นเคย
จะเกิดขึ้น การคุ้นเคยจะมีได้ต้องอาศัยสื่อ คือ การสงเคราะห์ด้วยสิ่งของ ด้วยการพูดคุยชักน าให้ท า
ความด ี

สังคมปัจจุบัน การพัฒนาได้เน้นที่การสงเคราะห์กันเพียงด้านวัตถุ ท าให้คนมีชีวิตที่โดดเดี่ยว
มากขึ้น โดยเฉพาะสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรม จนลืมสังคหพละธรรมเสียสิ้น มีการดูถูกดูหมิ่นญาติ
ของตน สังคม ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สถาบันทางสังคมต้องรณรงค์ให้เห็นความส าคัญของญาติ 
ต้องน าสังคหพละธรรมกลับสู่สังคมให้ได้๑๗๒ 

หลักการสงเคราะห์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ  
๑. ทาน  การให้ทาน จัดเป็น อามิสสังคหะ 
๒. เปยยวัชชะ พูดจับใจ จัดเป็น ธรรมสังคหะ 
๓. อัตถจริยา บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือรับใช้ ท างานสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ท าความดีงาม 

จัดเป็นธรรมสังคหะ 
๔. สมานัตตตา เสมอภาค ท างานสม่ าเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข๑๗๓ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ ญาติ คือ คนที่เกี่ยวข้องกัน 

คุ้นเคยกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มี ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
๑. ญาติสายโลหิต สายตระกูล ทั้งฝุายพ่อและแม่ ๗ ชั่วคน 
๒. ญาติทางธรรม เป็นญาติโดยการนับถือศาสนาเดียวกัน 
ญาติทั้ง ๒ สายนี้ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไม่มากก็น้อย 

                                                           
๑๗๐คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, หน้า ๑๐๙-๑๑๐. 
๑๗๑สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐๘-๓๐๙. 
๑๗๒พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๑. 
๑๗๓องฺ.อฏฺ ก.๓๗/๒๐๙/๕๙๓. 



๒๑๓ 

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงมองโลกไกลออกไปมาก โดยมีทัศนะเกี่ยวกับญาติ
ทางธรรม หมายถึง ผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ ดังนั้น เราจึงมีญาติทั่วโลก 
ชาวพุทธจึงควรมีน้ าใจสงเคราะห์โดยไม่เลือกสีผิว ศาสนา เพราะโลกท้ังผองพ่ีน้องกัน 

การสงเคราะห์ (ช่วยเหลือ) มี ๒ อย่าง 
๑. การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของ เรียกว่า อามิสสังคหะ 
๒. การช่วยเหลือด้วยการพูดคุยแนะน า เรียกว่า ธรรมสังคหะ 
ดังนั้น การช่วยเหลือกัน การเอ้ือเฟ้ือ และการสงเคราะห์กัน เป็นหน้าที่ของคนที่มีน้ าใจดีงาม 

สังคมต้องสร้างคน มีน้ าใจดีงามให้มากทุกมุมโลก องค์กรของโลก เช่น องค์การสหประชาชาติสถาปนา
ขึ้นมามีเปูาหมายคือ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมโลกโดยไม่เลือกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา แต่องค์การสหประชาชาติ
ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้น พระพุทธเจ้าก็เช่นกันช่วยเหลือไม่เลือกสีผิว เชื้อชาติ ช่วยเหลือ
คนไม่เฉพาะชาตินี้ แต่ช่วยเหลือคนผู้ปฏิบัติตามให้มีความสุขถึงโลกหน้าด้วย ที่ส าคัญคือ พ้นจากความ
ทุกข์มีความสุขอย่างยั่งยืน 

การสงเคราะห์ญาติตามหลักสังคหพละ จัดเป็นการพัฒนาที่ประกอบประโยชน์ทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า ดังนี้ 

(๑) เป็นมหากุศล 
(๒) ได้น้ าใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน 
(๓) ได้ความสนิทสนมกัน 
(๔) เกิดความสามัคคี 
(๕) เป็นตัวอย่างของคนรุ่นหลัง 
(๖) เกิดความจงรักภักดีต่อกัน 
(๗) เป็นทางสู่สวรรค์ 
(๘) เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
(๙) เป็นก าลังแห่งทาน ศีล ภาวนา 
(๑๐) ไม่มีเวร ไม่มีภัย 
(๑๑) เป็นประเพณีดีงามของบัณฑิต 
(๑๒)  เป็นวัฒนธรรมสูงส่งของชาวโลก และเป็นก าลังสู่พระนิพพาน 

การสงเคราะห์ญาติตามหลักสังคหพละนี้ถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ 
เป็นหลักประกันของชีวิต ผู้ที่มีวิถีชีวิตอย่างนี้จะเป็นคนที่ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ เพราะมีพลังใน
ตนเอง การสงเคราะห์ญาติโดยการเอ้ือเฟ้ือ รู้จักให้ รู้จักช่วยเหลือกัน สังคมจะเป็นสังคมสมานฉันท์ 
สังคมแห่งความรัก ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมส่วนรวม๑๗๔ 

วิธีสงเคราะห์ญาติทางโลก 
ความมุ่งหมายของการสงเคราะห์ญาติอยู่ที่การผูกสามัคคีร่วมน้ าใจญาติให้เป็นปึกแผ่น โดยใช้

หลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ 

                                                           
๑๗๔พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๑. 



๒๑๔ 

๑. ทาน หมายถึง การเอ้ือเฟ้ือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ให้ของฝากยามเยี่ยมเยียน ให้ของขวัญ
ยามมงคล ให้ของใช้ยามตรุษยามสารท ตลอดจนให้ทุนรอนท ามาหากิน 

๒. ปิยวาจา หมายถึง พูดจาต่อกันด้วยค าสุภาพอ่อนโยน เรียกสรรพนามตามศัพท์ เช่น เรียก
ลุง ปูา อา อันเป็นภาษาของคนรักใคร่กัน ถึงจะโกรธเคืองขัดใจกัน ก็ไม่แช่งหรือนินทาว่าร้าย 

๓. อัตถจริยา ท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติ คือ ช่วยเหลือเมื่อมีธุรการงานต่างๆ เช่น 
แต่งงาน บวชนาค เจ็บปุวย เป็นความ งานศพ และอ่ืนๆ อย่างน้อยก็ให้ก าลังใจ 

๔. สมานัตตตา วางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะ ต าแหน่ง เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม เคารพ
ญาติผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อย เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่ทอดทิ้งกัน๑๗๕ 

อานิสงส์ของการสงเคราะห์ญาติมีอยู่หลายประการ คือ 
๑. เป็นฐานปูองกันภัย 
๒. เป็นฐานอ านาจ 
๓. เป็นบุญกุศล 
๔. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน 
๕. ท าให้สนิทสนมคุ้นเคยกัน 
๖. ท าให้เกิดความสามัคคีกัน 
๗. ท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อกัน 
๘. เป็นประเพณีอันดีงามของนักปราชญ์ 
๙. ท าให้ตระกูลใหญ่โตและม่ันคง 
๑๐. เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง๑๗๖ 
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ การสงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ และ

พัฒนาด้านจิตใจ ท าให้มีพลังในการด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ การสงเคราะห์ญาติโดยการเอ้ือเฟ้ือ 
รู้จักให้ รู้จักช่วยเหลือกัน สังคมแห่งความรักสมานฉันท์สามัคคี ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคม
ส่วนรวม มีผลคือความสุขความสรรเสริญมาสู่ตนและพวกพ้อง 

มงคลที่ ๑๘ การท างานที่ไม่มีโทษ (อนวชฺชานิ กมฺนานิ) 
การท างานที่ไม่มีโทษนี้ หากเกิดในหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศใด ที่แห่งนั้นย่อมเป็นชุมชนที่

น่าอยู่ น่าอาศัย เพราะเป็นงานที่ไม่มีโทษ ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ค าอธิบายความไว้ ดังนี้ 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายและตัวอย่างของการท างานไม่มี

โทษความว่า “...กิจกรรมที่เป็นสุจริตทางกาย วาจา ใจ มีการสมาทานองค์อุโบสถ การท าความ
ขวนขวาย การปลูกสวนและปุา และสร้างสะพาน เป็นต้น ชื่อว่า การงานไม่มีโทษ. การงานไม่มีโทษ
เหล่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นมงคล” เพราะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์สุขนานาประการ.”๑๗๗ 

                                                           
๑๗๕พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๗๖-๑๗๗. 
๑๗๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๙-๑๘๐. 
๑๗๗ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๘. 



๒๑๕ 

ในทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคมมนุษย์นั้น ต้องพัฒนามนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาที่
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสรรสร้างรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต้นไม้ ปุาไม้ โดยเปรียบต้นไม้
เป็นมิตรของคน ต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร ต้นไม้สามารถดูดอากาศพิษที่คนไม่ต้องการ ต้นไม้จึงเป็นมิตร
ของคนอย่างแท้จริง ดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ ความตอนหนึ่งว่า “...บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของ
ต้นไม้ใด ไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น เพราะประทุษร้าย เป็นคนชั่ว...”๑๗๘ 

นอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงสอนถึงการท างานที่ปราศจากโทษ เป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยม 
เช่น การสร้างแหล่งน้ า การสร้างถนนเพ่ือการเดินทางสัญจรได้สะดวก การสร้างสะพาน การสร้าง
ศาลาที่พักคนเดินทางไกล ล้วนเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งสิ้น ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
ต่อการพัฒนาชุมชน หากคนในสังคมท างานด้านนี้เท่ากับปลูกจิตส านึกสาธารณะมากขึ้น สร้างสันติสุข
ให้ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมืองได้  

นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้ขยายความเชิงปฏิบัติ คือ  
พระราชสิทธิมุนี ได้อธิบายว่า งานไม่มีโทษได้แก่ งานสุจริตยุติธรรม งานไม่มีเวร งานไม่มีภัย

กับใครๆ และงานที่ไม่เบียดเบียนใครการงานใดเมื่อท าลงไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิด
ทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน การงานนั้นเป็นงานที่มีโทษ การงานใดเมื่อท าแล้วไม่มีภัย 
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ยาก และไม่ก่อให้เ กิดความ
เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน การงานนั้นเป็นการงานที่ปราศจากโทษ๑๗๙ 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๑๘ เป็นการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน คือ การท างานที่ไม่มีโทษ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงงานที่คนท าแล้ว ประกอบด้วยประโยชน์ฝุายตน และประโยชน์แก่คนทั่วไป 
เป็นงานสร้างสันติสุข สามารถแก้ปัญหาของสังคมได้ หากมีการปฏิบัติกันทั่วถึงชุมชนจะเข้มแข็ง สังคม
มั่นคงแน่นอน สังคมไร้ปัญหา คนจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า หมู่บ้านใด ชุมชนใด ประเทศใดมีสิ่ง
เหล่านี้ คือ 

(๑) การรักษาอุโบสถศีล 
(๒) การขวนขวายช่วยเหลือกัน 
(๓) การปลูกต้นไม้สร้างสวนปุา 
(๔) การสร้างแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ 
(๕) การสร้างถนนหนทาง 
(๖) การสร้างศาลาที่พัก 
(๗) การสร้างสะพาน 

จะเห็นว่าการท างานที่ไม่มีโทษนี้ หากเกิดในหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศใด ที่แห่งนั้นย่อม
เป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าอาศัย เพราะเป็นงานที่ไม่มีโทษ เป็นงานที่ทุกคนช่วยกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัย 
การรักษาศีลอุโบสถจัดเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินต่างๆ โดยส่วนตัว
ก็สะอาด ส่วนรวมก็หมดปัญหา ในมงคลที่ ๑๘ เน้นการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันและกัน เป็นการพัฒนา
จิตใจของตน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยน้ าใจอันดีงาม สังคมจะมีแต่ความอบอุ่น มีความไว้วางใจ

                                                           
๑๗๘ขุ.ชา.๖๓/๔๔๑/๓๖. 
๑๗๙พระราชสิทธิมุนี, มงคล ๓๘ ประการ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๓. 



๒๑๖ 

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักเมตตา กรุณา ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ จะช่วยให้สังคมอบอุ่น เป็น
สังคมพ่ึงตนเอง เป็นสังคมที่มีความสุข๑๘๐  

อาชีพต้องห้ามที่เรียกว่า มิจฉาวณิชชา พุทธศาสนิกชนไม่ควรท า ได้แก่ 
๑. การค้าอาวุธ 
๒. การค้ามนุษย์ เช่นค้าขายทาส 
๓. การค้ายาพิษ รวมทั้งยาฆ่าสัตว์ ฆ่าแมลง 
๔. การค้ายาเสพติดหรือแม้แต่น้ าเมา 
๕. การค้าสัตว์น าเพื่อไปฆ่า เช่น ขายหมูให้เขาน าไปฆ่า๑๘๑ 
งานที่ท าเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม คือ งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงและช่วยเหลือ

งานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ท าถนน สร้างสะพาน สร้างศาลาที่พักอาศัยข้างทาง ปลูกต้นไม้ 
เป็นต้น ซึ่งมตีัวอย่างของการท างานที่ไม่มีโทษ มีดังนี้ 

๑. การรักษาศีล หรือการรักษาอุโบสถศีล 
๒. การท างานช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ 
๓. การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เช่น วัด หรือศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
๔. ปลูกต้นไม้เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยและให้คนอ่ืนได้พ่ึงพาอาศัย 
๕. สร้างสะพานหรือสร้างถนนหนทางเพ่ือให้คนสัญจรไปมาได้สะดวก 
๖. การสร้างประปา ขุดบ่อ สร้างถังน้ า สร้างแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าสะดวก 
๗. ตั้งน้ าดื่มน้ าใช้ไว้ เพ่ือให้คนได้ใช้สะดวกสบาย 
๘. การสร้างที่อยู่อาศัยแก่คน สร้างโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เป็นต้น 
๙. การตั้งอยู่ในกุศล หรือตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
๑๐. การสอนธรรมและการเขียนหนังสือธรรมออกเผยแผ่ และการสร้างอุปกรณ์ในการเผยแผ่

ธรรม เช่น ผลิตแผ่นเทป แผ่นซีดี และวีดีโอเทป เป็นต้น๑๘๒ 
อานิสงส์ของการท างานไม่มีโทษ ก็คือ ผู้ท างานไม่มีโทษ ย่อมหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่อาย

ใคร ไม่ต้องหวาดระแวงใคร เพราะสิ่งที่ท าลงไปล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ทั้งสิ้น และชีวิตของผู้ท างานไม่มีโทษย่อมสามารถก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงได้ใน
ที่สุด๑๘๓ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การท างานไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๘ การท างานที่ไม่มีโทษ กล่าวคือ การท างานที่ไม่มีโทษ 
งานที่คนท าแล้วมีประโยชน์ฝุายตน และบุคคลอ่ืน เป็นงานสร้างสันติสุข ช่วยกันสงเคราะห์ด้วยใจอันดี
งาม จะสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้ หากมีการปฏิบัติกันทั่วถึงชุมชนจะเข้มแข็งเกิดการพัฒนาที่

                                                           
๑๘๐พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๒. 
๑๘๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๖. 
๑๘๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๖-๑๘๗. 
๑๘๓พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 



๒๑๗ 

มั่นคงยั่งยืนสังคมมั่นคง สังคมไร้ปัญหา คนจะอยู่ เย็นเป็นสุขถ้วนหน้าทั้งหมู่บ้านชุมชนและ
ประเทศชาติ สร้างสังคมท่ีเป็นสุข 

สรุปโดยรวม การพัฒนาบุคลากรในด้านหน้าที่สังคม ประกอบด้วยมงคลที่ ๑๕ – ๑๘ เป็น
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือหรือบ าเพ็ญทาน การประพฤติธรรม การสงเคราะห์
ญาติ การงานที่ไม่มีโทษ เป็นการพัฒนาที่ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ทางกายโดยการให้วัตถุสิ่งของ 
ทางวาจาเน้นวาจาที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ส่วนทางใจเน้นการประพฤติตาม
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา การให้ทานซ่ึงเป็นการสงเคราะห์อย่างหนึ่ง และการสงเคราะห์
ญาติตามหลักสังคหธรรม ซึ่งเป็นหลักการให้ที่สมบูรณ์ จัดเข้าได้ทั้งอามิสสังคหะ การให้วัตถุสิ่งของ 
และธรรมสังคหะการแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการท างานที่ปราศจากโทษเป็นการพัฒนา
บุคลากรควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไม่ท างานที่เป็นโทษต่อตนเองและสังคม และรู้จักการสร้าง
สิ่งสาธารณะประโยชน์มากขึ้นครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติย่อมมีความสุขและความ
เจริญต่อสังคมส่วนรวม 

 
๓.๕.๕ การพัฒนาด้านเสริมสร้างศีลธรรม 
การที่จะเป็นคนมีศีลธรรม จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมเป็น

การเสริมสร้างศีลธรรมของคนให้มั่นคงและเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะความรู้ความเข้าใจท าให้เรา
เห็นคุณค่าและความส าคัญของศีลธรรม ช่วยให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม การเสริมสร้างศีลธรรม
กระท าได้ คือ ฟังหรือศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ตามควรแก่โอกาส มีความอดทนในการศึกษาและปฏิบัติ 
เป็นคนสอนง่าย ไม่ดื้อรั้นในทางที่ผิดๆ หมั่นพบปะกับสมณะหรือผู้ทรงธรรม สนทนาไต่ถามท่านผู้รู้ 
เพ่ือหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมตามกาล การเสริมสร้างศีลธรรม ประกอบด้วยมงคลที่               
๑๙ –๓๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

มงคลที่ ๑๙ การงดเว้นจากบาป (อารติ วิรติ ปาปา) 
 คัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงอานิสงส์ของการงดเว้นบาป พรรณนาความไว้ว่า              
“...การงด ชื่อว่า อารติ การเว้น ชื่อว่า  วิรติ อีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมงดเว้นด้วยเจตนานั่น              
เหตุนั้น เจตนาจึงชื่อว่า วิรติ ค าว่า จากบาป (ปาปา) ได้แก่ จากอกุศล. ชื่อว่า มัชชปานะ ส ารวม
จากมัชชปานะนั้น ควรระวังชื่อว่า ความส ารวม. ความไม่ประมาท ชื่อว่า อัปปมาทะ ค าว่าในธรรม
ทั้งหลาย (ธมฺเมสุ) ได้แก่ ในกุศลทั้งหลาย...”๑๘๔ 
 ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้กล่าวถึงการงดเว้นบาป ไว้ว่า “การงด ชื่อว่า อารติ การเว้น ชื่อว่า  
วิรติ (ปาปา คือ จากบาป ได้แก่ จากอกุศล”๑๘๕  

ในสังคีติสูตร ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๓ ภาค ๒ ได้แสดงถึงการกระท าที่เป็นบาปหรืออกุศล ๑๐ 
ประการ คือ ๑. ปาณาติบาต ๒. อทินนาทาน ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ๔. มุสาวาท ๕. ปิสุณาวาจาวา  ๖. 
ผรุสาวาจา  ๗. สัมผัปปลาปะ  ๘. อภิชฌา  ๙. พยาบาท  ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ๑๘๖  

                                                           
๑๘๔ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๘๙. 
๑๘๕คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, หน้า ๑๗๐. 
๑๘๖ที.ปา.๑๖/๓๕๙/๒๕๘. 



๒๑๘ 

การงดเว้นจากบาป หมายถึง การลด ละ เลิก อย่างเด็ดขาดจากการท าบาป ความชั่ว สิ่งชั่ว
ทุกประการ ทั้งทางกาย วาจา และใจ 

บาปหรือความชั่วที่ควรลด ละ เลิก มี ๑๐ ประการ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
เมื่อน ามาแปลและอธิบาย โดยสรุป คือ 

๑. ฆ่าสัตว์ 
๒. ลักทรัพย์ 
๓. ประพฤติผิดในกาม 
๔. พูดเท็จ 
๕. พูดส่อเสียด 
๖. พูดค าหยาบ 
๗. พูดเพ้อเจ้อ 
๘. คิดโลภมากเกิน 
๙. คิดพยาบาท 
๑๐. เป็นผิดจากธรรม 

ทั้ง ๑๐ ประการนี้ เรียกว่า ศีล หรือสภาวะรักษาความเป็นปกติของสังคม 
(๑) ศีล คือ มาตรฐานของสังคม 
(๒) ศีล มีเปูาหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษย์ 
(๓) ศีล ส่งเสริมหน้าที่ 
(๔) ศีล ท าให้ชีวิตปลอดภัย 
(๕) ศีล ท าให้สังคมเป็นสังคมในอุดมคติ 

บาป ตรงกันข้ามกับบุญ บุญเป็นชื่อของความสุข บาปเป็นชื่อของความทุกข์ ที่ใดมีบาปมาก 
ที่นั่นมีทุกข์มาก ที่ใดคนมีบาปมากที่นั่นคนมีทุกข์มาก เพ่ือสร้างสรรค์ความงาม พัฒนากายพัฒนา
วาจา คนจึงควรงดเว้นจากบาปโดยการไม่ท าอกุศล ๔ อย่าง๑๘๗ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สิงคาลสูตร
ว่า “กรรมกิเลส ๔ ที่อริยสาวกละได้แล้ว เป็นไฉน? คหบดีบุตร กรรมกิเลส คือ ๑.ปาณาติบาต             
๒.อทินนาทาน ๓.กาเมสุมิจฉาจาร ๔. มุสาวาท”๑๘๘ และได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่า “ปาณาติบาต 
อทินนาทาน มุสาวาท และกาละเมิดภรรยาผู้อ่ืน เรียกว่า เป็นกรรมกิเลส บัณฑิตทั้งหลายไม่
สรรเสริญ๑๘๙ 

อานิสงส์ของการงดเว้นจากบาป 
ผู้งดเว้นจากบาป ย่อมได้รับอานิสงส์ ๖ ประการ คือ 
๑. ท าให้เป็นคนไม่มีเวร ไม่มีภัย 
๒. ท าให้เกิดมหากุศลตามมา 

                                                           
๑๘๗พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๔. 
๑๘๘ที.ปา.๑๖/๑๗๔/๗๑. 
๑๘๙ที.ปา.๑๖/๑๗๕/๗๑. 



๒๑๙ 

๓. ท าให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน 
๔. ท าให้เป็นผู้ไม่ประมาท 
๕. ท าให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
๖. ท าให้จิตใจผ่องใส พร้อมที่จะรับรองคุณธรรมสูงต่อไป๑๙๐ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การงดเว้นบาปเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า หลักธรรมในมงคลที่ ๑๙ การพัฒนาบุคลากร คือการงดเว้นจากบาป ควรเว้นจาก

บาปอกุศลที่ท าให้คนเศร้าหมอง ท าให้สถานที่เศร้าหมอง ควรงดเว้นจากบาปกรรม คนใด ครอบครัวใด 
ชุมชนใด ประเทศใด ลด ละ เลิกได้ เท่ากับมีหลักประกันชีวิต หลักประกันสังคม เป็นหลักปูองกันชุมชน
และสังคม การอยู่ร่วมกันด้วยอัธยาศัยไมตรีไว้วางใจกัน มอบความปลอดภัยและความสุขแก่กันและกัน 
เป็นหลักธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม ในฐานะเครื่องมือรักษาสังคมไม่ให้เสื่อมเสีย 
และเป็นสังคมท่ีดีปราศจากปัญหา คือ การงดเว้นจากบาป  

มงคลที่ ๒๐ การส ารวมจากการดื่มน้ าเมา (มชฺชปานา จ สญฺญโม) 
ในคัมภีร์อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี อรรถกถาสิงคลกสูตร ปาฏิกวรรคได้แสดงถึงเรื่องของ

น้ าเมาเอาไว้ว่า “สุรา ๕ ชนิด คือ สุราท าด้วยขนม สุราท าด้วยแปูง สุราท าด้วยข้าวสุก สุราใส่ส่าเหล้า 
สุราประกอบด้วยเชื้อ ชื่อว่า สุราในค านี้ว่า น้ าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
ของดอง ๕ ชนิด คือ ของดองด้วยดอกไม้ ของดองด้วยผลไม้ ของดองด้วยน้ าหวาน ของดองด้วย
น้ าอ้อย ของดองประกอบด้วยเชื้อ ชื่อว่า เมรัย สุราและเมรัยทั้งหมดนั้น ชื่อว่า มัชชะ ด้วยสามารถท า
ให้เมา ค าว่า เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท แปลว่า เหตุแห่งความประมาท....”๑๙๑ 

พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโทษแห่งน้ าเมาหรือสุราเมรัยไว้ว่า “การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา 
คือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ ๖ ประการนี้คือ ความเสื่อมทรัพย์ ก่อการ
ทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง เป็นเหตุไม่รู้จักอาย เป็นเหตุทอนก าลัง
ปัญญา”๑๙๒ 

“สุราเมรยมชฺชปมาทฎฺฐานา เวรมณี” เจตนางดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท น้ าเมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลย มีแต่โทษทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ส่วนรวม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลสูตรว่า “ดูก่อนคฤหบดี การประกอบเนือง ๆ ซึ่งการดื่ม
สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้น เป็นเหตุให้โภคะเสื่อม ดูก่อนคฤหบดี โทษของการดื่มสุรา
เมรัยมี ๖ ประการ คือ ๑. เสื่อมทรัพย์ทันตาเห็น ๒. ก่อการทะเลาะวิวาท  ๓. ก่อให้เกิดโรค ๔. เสีย
ชื่อเสียง  ๕. ขาดความละอาย ๖. ปัญญาเสื่อมถอยลง”๑๙๓ 

                                                           
๑๙๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๙๖. 
๑๙๑ที.ปา.๑๖/๒๐๖/๘๙. 
๑๙๒ที.ปา.๑๖/๒๐๖/๙๐. 
๑๙๓คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๓, หน้า 

๒๔๙. 



๒๒๐ 

โทษทั้ง ๖ ประการนี้ เป็นโทษอันเกิดจากการดื่มสุราเมรัย เกิดแก่คนดื่มในชีวิตปัจจุบันและ
อนาคต ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ ภิกษุทั้งหลาย การดื่มสุราเมรัย อันบุคคลซ่องเสพแล้ว ฯลฯ วิบาก
แห่งการดื่มสุราเมรัยอย่างเบาที่สุด ก็เป็นไปพร้อมเพ่ือความเป็นคนบ้าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์.”๑๙๔ 

จะเห็นได้ว่า การดื่มน้ าเมานั้น ไม่มีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเลย ล้วนแต่มีโทษ
ทั้งสิ้น ท าให้คนดื่มเสียเงินเพ่ือให้ได้มา เมาแล้วมักทะเลาะวิวาท เสื่อมเสียชื่อเสียง สติปัญญาเสื่อม 
หากดื่มขณะขับรถเดินทางมักเกิดอุบัติเหตุ ท าให้เสื่อมเสียทรัพย์สินหรือเสียชีวิต สุดท้ายกลายเป็นคน
ติดเหล้า เป็นพิษสุราเรื้อรัง ตับแข็ง ดังนั้น ผู้ที่เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนควรเว้นจากการดื่ม
น้ าเมา การเว้นจากการดื่มน้ าเมาได้ เล็งเห็นโทษของการดื่มน้ าเมาย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
ท าให้มีความสุขเกิดข้ึนทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม๑๙๕ 

 อานิสงส์แห่งการส ารวมจากการดื่มน้ าเมา การไม่ดื่มน้ าเมาย่อมได้รับคุณค่าแก่ชีวิตและ
ปูองกันความเสื่อมได้มาก คือ 

๑. ท าให้เป็นคนมีสติดี 
๒. ท าให้ไม่ลุ่มหลงในน้ าเมา 
๓. ท าให้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นใบ้ ไม่เป็นคนปัญญาอ่อน 
๔. ท าให้ปลอดจากโรคพิษสุราและโรคอ่ืนๆ 
๕. ท าให้มีความสุข มีคนนับถือย าเกรง 
๖. ท าให้มีชื่อเสียง เป็นที่รักใคร่ของคนท่ัวไป 
๗. ท าให้ไม่พูดค าหยาบคาย 
๘. ท าให้มีหิริโอตตัปปะ 
๙. ท าให้มีความเห็นถูก มีปัญญามาก๑๙๖ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การส ารวมจากการดื่มน้ าเมาเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๐ การส ารวม (สญฺญม) คือ การระมัดระวัง ซึ่งคือ

การไม่ตั้งอยู่ในความประมาท หมายถึง การมีสติรู้ตัวตลอดเวลาไม่เผลอ การส ารวมจากการดื่มน้ าเมา
ตามความหมายนี้คือ ระมัดระวัง การมีสติสัมปชัญญะ ไม่ดื่มน้ าเมาและประพฤติที่ท าให้เกิดความ
ประมาทขาดสติ  อันไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

มงคลที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรมท้ังหลาย (อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความประมาท คือ สติ            

ไว้ว่า “...ความอยู่ไม่ปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลาย โดยอรรถพึงทราบ โดยความเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความประมาท...”๑๙๗ 

                                                           
๑๙๔อภิ.ก.๘๑/๑๘๗๓/๖๕๕. 
๑๙๕พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕. 
๑๙๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๐๖. 
๑๙๗ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๐. 



๒๒๑ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้ให้ความหมายของค าว่า ความประมาท ไว้ว่า “ความมัวเมา ชื่อว่า 
ความประมาท...การปล่อยจิตไปในกายทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี 
ชื่อว่า ความประมาท”๑๙๘ 

ในอัปปมาทสูตร ตติยปัณณาสก์ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงลักษณะของความไม่ประมาทเอาไว้ 
๔ ประการคือ ไม่ประมาทในการละกายทุจริต บ าเพ็ญกายสุจริต ไม่ประมาทในการละวจีทุจริต 
บ าเพ็ญวจีสุจริต ไม่ประมาทในการละมโนทุจริต บ าเพ็ญมโนสุจริต ไม่ประมาทในความเห็นผิด 
บ าเพ็ญความเห็นถูก ไว้ว่า  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายควรท าความไม่ประมาทโดยฐานะ ๔ 
ประการ ๔ ประการเป็นไฉน ? คือ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละกายทุจริต จงเจริญกายสุจริตและ
อย่าประมาทในการละกายทุจริต และการเจริญกายสุจริตนั้น 

จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริต และอย่าประมาทในการละวจีทุจริต  
และการเจริญวจีสุจริตนั้น 

จงละมโนทุจริต จงเจริญมโนสุจริต และอย่าประมาทในการละ 
มโนทุจริต และการเจริญมโนสุจริตนั้น  

จงละมิจฉาทิฏฐิ จงเจริญสัมมาทิฏฐิ และอย่าประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิ 
และการเจริญสัมมาทิฏฐินั้น. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละกายทุจริต เจริญกายสุจริต  
ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาทิฏฐิ  
เจริญสัมมาทิฏฐิได้แล้ว ในกาลนั้น เธอย่อมไม่กลัวต่อความตายที่จะมาถึง 
ในวันข้างหน้า๑๙๙ 
ในอัจฉราสังฆาตวรรค เอกธัมมาทิบาลี พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความส าคัญของความไม่

ประมาทไว้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยัง

ไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลที่เกิดขึ้นเสื่อมไป เหมือนความไม่ประมาทนี้ เลย ภิกษุทั้งหลาย                
เมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้ว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว                
ก็เสื่อมไป”๒๐๐ 
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เมื่อจัดลงเป็น ๒ ได้แก่ พระธรรม

และพระวินัย จัดเป็นรส มี ๑ คือ วิมุติรส ทั้งหมดรวมลงที่จุด ๆ เดียวคือ “อัปปมาทธรรม” 
อัปปมาทธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระธรรมบท ขุทฺทกนิกาย เป็นอมตบทว่า  

“อปฺปมาโท อมต ปท ” แปลว่า ความไม่ประมาท เป็นทางให้ถึงอมตบท๒๐๑  

                                                           
๑๙๘มงฺคลตฺถทีปนี.๓/๒๔๙. 
๑๙๙องฺ.จตุกฺก.๓๕/๑๑๖/๓๒๕. 
๒๐๐องฺ.เอก.๓๒/๖๐/๙๑. 
๒๐๑ขุ.ธ.๓๙/๖/๑๙๑. 



๒๒๒ 

เจตนารมณ์ของการพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๑ นี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม
ประสบความสุขความเจริญ สามารถพัฒนาตนให้มีความก้าวหน้าเข้าถึงประโยชน์ ๓ ประการ คือ 
ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์สูงสุด คือ ปรมัตถประโยชน์ 

ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย มีดังนี้ 
(๑) ไม่ประมาทในการละกายทุจริต บ าเพ็ญการสุจริต 
(๒) ไม่ประมาทในการละวจีทุจริต บ าเพ็ญวจีสุจริต 
(๓) ไม่ประมาทในการละมโนทุจริต บ าเพ็ญมโนสุจริต 
(๔) ไม่ประมาทในการละความเห็นผิด ท าความเห็นถูก๒๐๒ 

ความส าคัญของการไม่ประมาท นอกจาก ๔ ประการที่กล่าวมา ยังมีความส ารวมอีก ๓ 
ประการ ที่ท าให้มนุษย์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือ 

  (๑) การไม่ประมาทในการรักษาศีล  
  (๒) การไม่ประมาทในการส ารวมอินทรีย์ 
  (๓) การไม่ประมาทรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร 
  (๔) การไม่ประมาทในการบ าเพ็ญเพียร (ชาคริยานุโยค)๒๐๓ 
การไม่ประมาทในการรักษาศีล เพราะศีลน าประโยชน์มาให้ คือ ศีลน าคนสู่สุคติ สร้างสวรรค์

บนดิน ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ศีลน าโภคทรัพย์มาให้ คือศีลน าให้บรรลุนิพพานได้ ศีลน าประโยชน์
ทุกๆ ประการมาให้ตามปรารถนา 

การไม่ประมาทในการส ารวมอินทรีย์ คือ การรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาใน
ชีวิต ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ตกเป็นทาสของรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ 
พระพุทธศาสนามีทัศนะต่อสิ่งเหล่านี้ว่า เป็นเพียงเครื่องมือสร้างสรรค์ความดีงาม ไม่ให้หลงใหล
ปรนเปรอเกินความพอดีจนเกิดปัญหาตามมา ซึ่งชาวโลกส่วนมาหลงใหลจนเกิดปัญหา และปัญหาของ
ชุมชนสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ส ารวมอินทรีย์นี้เอง 

การไม่ประมาทรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร พระพุทธองค์ทรงเน้นการกินอาหารเพ่ือ
การปฏิบัติธรรม ให้มีพละก าลังเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือตนและคนอ่ืน รับประทานแบบรู้คุณค่า       
ที่แท้จริงของอาหาร การกินโดยไม่รู้จักประมาณนั้นก่อทุกข์ให้โทษมากมาย โลกก าลังขาดแคลน
อาหาร หากคนหลายพันล้านคนบริโภคแค่อ่ิมในแต่ละมื้อ ไม่กินเหลือเศษทิ้งขว้าง โลกจะมีอาหารเผื่อ
แผ่ถึงคนอีกหลายร้อยล้านคน พระพุทธองค์ทรงทราบว่าโลกก าลังขาดอาหารจึงตรัสว่า จงรู้ประมาณ
ในการบริโภค ส่วนเหลือเผื่อแผ่เจือจานเพื่อนร่วมโลก ร่วมเกิด แก่ เจ็บ และตายด้วย 

การไม่ประมาทในการบ าเพ็ญเพียร บ าเพ็ญในที่นี้คือ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตน คือ
การบ าเพ็ญบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ส ารวมอินทรีย์ รู้ประมาณในการบริโภค ละบาปอกุศลไม่ให้
เกิดข้ึนในสันดานตน การรักษาศีล การส ารวมอินทรีย์ ฯลฯ 

ในมงคลที่ ๒๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ธรรมในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ควรละ ท าสิ่งที่
เป็นประโยชน์ เพราะผู้ที่ไม่ประมาทสามารถพัฒนาตนให้ถึงระงับดับทุกข์ ล่วงพ้นจากความทุกข์     

                                                           
๒๐๒มงฺคล.๒/๒๕๔/๑๙๘. 
๒๐๓มงฺคล.๒/๒๔๘/๑๘๕. 



๒๒๓ 

คนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะมีความเพียร ท่านจึงไม่ให้ประมาทในการบ าเพ็ญเพียรด้วย ผู้ที่มีความเพียร
พยายามมักจะเจริญก้าวหน้าเสมอแม้จะต้องมีอุปสรรคมากมาย แต่อุปสรรคเหล่านั้นไม่สามารถ
ขัดขวางคนมีความเพียรได้ จงอย่าประมาทในการบ าเพ็ญเพียร ท าบุญรักษาศีล ส ารวมอินทรีย์ ความ
ไม่ประมาทในธรรมที่กล่าวมานี้ เป็นการขจัดละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปทีละน้อยๆ จนหมด    
เพียรให้บุญที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพียรพยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมสูญ ถ้าผู้ใดท า
ความไม่ประมาทได้ดังนี้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ๒๐๔ 

อานิสงค์ของความไม่ประมาทในธรรม มีอยู่มากมายหลายประการ เช่น ผู้ไม่ประมาทย่อม
เป็นผู้มีสติอันเป็นทางแห่งการสร้างกุศลอ่ืนๆ ย่อมได้รับความสุขในการด ารงชีพ ย่อมเป็นผู้ ตื่นตัวไม่
เพิกเฉยละเลยในการสร้างความดี และย่อมเป็นผู้ที่ความชั่วความไม่ดีต่างๆ สูญสิ้นไปโดยเร็ว เป็น
ต้น๒๐๕ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การไม่ประมาทในธรรมเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๑ การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นการมีชีวิตอยู่
อย่างมีสติทุกอิริยาบถ ทุกย่างก้าว ไม่พลั้งเผลอหลงลืม ความไม่ประมาท เป็นหลักค าสอน            
ชั้นยอดของพระพุทธศาสนา บรรดาค าสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวกันว่ามี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
เมื่อจัดเป็น ๙ คือ นวังคสัตถุศาสน์ เมื่อจัดลงเป็น ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมือ่บุคคลเป็นผู้ไม่ประมาท
ย่อมเป็นผู้มีสติอันเป็นทางแห่งการสร้างกุศลอ่ืนๆ ย่อมได้รับความสุขในการด ารงชีพ ย่อมเป็นผู้ตื่นตัว
ไม่เพิกเฉยละเลยในการสร้างความดี และย่อมมีผลให้ความชั่วความไม่ดีต่างๆ สูญสิ้นไปโดยเร็ว                  

มงคลที่ ๒๒ ความเคารพ (คารโว จ) 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า “ความเคารพ ได้แก่ กิริยาอาการยกย่องเชิดชู

บุคคลหรือสิ่งที่ควรยกย่องเชิดชู ได้แก่ การกราบ การไหว้ อ่อนน้อม การต้อนรับ การส ารวมกิริยาให้
สงบ และมีความเอ้ือเฟ้ือเอาใจใส่แสดงให้เห็นน้ าใจว่าตั้งใจยกย่องเชิดชูให้สมควรแก่ฐานะ”๒๐๖ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของความเคารพหรือคารวะเอาไว้ว่า 
“...ความเคารพ การท าความเคารพ ความเป็นผู้มีความเคารพตามสมควร ในพระพุทธเจ้า พระปัจเจก
พระพุทธเจ้า พระสาวกของพระตถาคต อาจารย์ อุปัชฌาย์ มารดาบิดา พ่ีชายพ่ีสาว เป็นต้น เป็นผู้
ควรประกอบความเคารพชื่อว่า คารวะ”๒๐๗ 

ในหานิสูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความเคารพ ๗ ประการ ที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ไม่เสื่อม
ไว้ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมแก่อุบาสก ๗ 
ประการเป็นไฉน คือ อุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ ๑ละเลยการฟังสัทธรรม๑ ไม่ศึกษาใน
อธิศีล๑ มีความเลื่อมใสน้อยในภิกษุทั้งที่เป็นเถระ ทั้งเป็นผู้ใหม่ ทั้งเป็นผู้ปานกลาง๑ มีจิตติ

                                                           
๒๐๔พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๗-๗๘. 
๒๐๕พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๒๐๖สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างถึง, หน้า ๑๙๖. 
๒๐๗ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๑. 



๒๒๔ 

เตียนคอยเพ่งโทษฟังธรรม๑ แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้๑ ท าอุปการะก่อนในเขตบุญ
นั้น๑  ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการนี้แลย่อมเป็นไปเอความเสื่อมแก่อุบาสก”๒๐๘ 
การเคารพ ก็คือการแสดงอาการไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตัว การกราบไหว้ การลุกรับ 

การให้อาสนะ การให้ทาง การสักการะ การนับถือ การบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การเคารพ และสิ่งที่ควรแก่
การเคารพ การแสดงธรรมควรเคารพ ๖ ประการ ดังใน“อรรถกถาปฐมอปริหานิยสูตรที่ ๒ ความว่า    

 ๑. ความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา (สตฺถุคารวตา)   
 ๒. ความเป็นผู้เคารพในพระธรรม   (ธมฺมคารวตา)   
 ๓. ความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์    (สงฺฆคารวตา)   
 ๔. ความเป็นผู้ในสิกขา    (สกฺขาคารวตา)   
 ๕. ความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาท (อปฺปมาทคารวตา)  
 ๖. ความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถาร (ปฏิสนฺถารคารวตา)...”๒๐๙ 
“ความเคารพในพระพุทธเจ้า คือ ตระหนักถึงคุณความดีอันมีอยู่ในพระองค์ ซึ่งเมื่อกล่าว

โดยย่อ ก็คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ และแสดงออกถึงความเคารพนี้ 
เช่น 

๑. ไปไหว้พระเจดีย์ตามโอกาส 
๒. ไปไหว้สังเวชนียสถานเมื่อมีโอกาส 
๓. เคารพพระพุทธรูป คือ ด้วยการกราบไหว้และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น 
๔. เคารพเขตพุทธาวาส เช่น โบสถ์ วิหาร ไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือโวยวาย 
๕. ไม่ก้ันร่มหรือสวมรองเท้าบนลานพระเจดีย์หรือในพุทธสถานที่ควรเคารพ 
๖. ปฏิบัติตนตามพุทธโอวาสอยู่เป็นนิตย์ 
ความเคารพในพระธรรม คือ ตระหนักในคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของพระธรรม                

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และแสดงออกซ่ึงความเคารพ ดังนี้ 
๑. ไปฟังธรรมเมื่อมีการแสดงธรรม 
๒. ฟังธรรมด้วยความสงบ ส ารวม และตั้งใจ 
๓. ไม่นั่งหลับ ไม่คุย ไม่คิดฟูุงซ่านขณะฟังธรรม 
๔. ไม่ว่างหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ า 
๕. ไม่ดูหมิ่นพระธรรม 
๖. บอกธรรม สอนธรรม ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ผิดพลาด 
ความเคารพในพระสงฆ์คือ ตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้สืบ

อายุพระพุทธศาสนา แล้วแสดงออกถึงความเคารพ ดังนี้ 
๑. กราบไหว้ โดยกิริยาอาการเรียบร้อย 
๒. นั่งเรียบร้อยต่อหน้าพระสงฆ ์
๓. แสดงความเรียบร้อยต่อท่าน ไม่พูดล้อเลียน  

                                                           
๒๐๘องฺ.สตฺตก.๓๗/๒๗/๖๖-๖๗. 
๒๐๙องฺ.ฉกฺก.๓๖/๓๐๓/๖๐๖-๖๐๗. 



๒๒๕ 

๔. ดูแลท่านด้วยจิตเลื่อมใส 
๕. ต้อนรับท่านด้วยไทยธรรม หรือด้วยสัมมาคารวะ 
ความเคารพในการศึกษา คือ ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา หาความรู้ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม โดยเฉพาะการศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ และปัญญา โดยเอา
ใจใส่ศึกษาหรือสนับสนุนบ ารุงการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม 

ความเคารพในความไม่ประมาท คือ ตระหนักถึงการมีสติก ากับตัวในการท างานต่างๆ แล้ว
แสดงออกถึงความเคารพ โดยหมั่นฝึกสติเพ่ือไม่ให้ประมาท โดยการเจริญสมาธิภาวนาอยู่เนือง  ๆ  
มิได้ขาด 

ความเคารพในปฏิสันถาร คือ ตระหนักในคุณประโยชน์ของการต้อนรับแขก ไม่ดูดายเมื่อมี
แขกมาเยือนถึงที่อยู่ของตน การต้อนรับแขกนี้เป็นการปิดช่องว่างรอยโหว่ในตัว ท าให้ได้มิตรเพ่ิมขึ้น 
เราจึงต้องให้ความส าคัญแก่ผู้มาเยือนด้วยการต้อนรับ ๒ ประการ คือ 

๑. อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น อาหาร น้ าดื่ม ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 
๒. ธรรมปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยธรรม เช่น พูดจาปราศรัยด้วยไมตรีจิต ไม่เมินเฉย ด้วย

สนทนาธรรมบ้างหรือแนะน าธรรมะให้แก่กันบ้าง เป็นต้น”๒๑๐ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏ ายีเถร) ได้ตรัสว่า “สิ่งที่ควรเคารพมี ๒ อย่างคือ 

บุคคลและคุณธรรม บุคคลที่ควรเคารพนั้นได้แก่ ผู้ใหญ่ คือผู้เจริญกว่าโดยคุณความดี โดยวัย โดยอายุ 
และโดยชาติก าเนิดสูงส่ง เช่น พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ครูอาจารย์ มารดาบิดา ญาติ
ผู้ใหญ่ พระมหากษัตริย์” และได้อธิบายการเคารพในที่นี้หมายถึง การปฏิบัติโดยตรง มีดังนี้ 

  (๑) การไม่เคารพในพระพุทธเจ้า คือ เมื่อพระศาสดาด ารงพระชนม์อยู่ ไม่ไปสู่ที่บ ารุงทั้ง ๓ 
กาล พระพุทธเจ้าไม่สวมฉลองพระบาทจงกรม ก็สวมรองเท้าจงกรม พระพุทธเจ้าจงกรมในที่ต่ า ก็
จงกรมในที่สูงกว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่ต่ า ก็อยู่ในที่สูงกว่า การห่อคลุมไหล่สองข้าง กั้นร่ม 
สวมรองเท้า อาบน้ า ถ่ายอุจาระ ถ่ายปัสสาวะในที่ท่ีพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น 

  (๒) การไม่เคารพในพระธรรม คือฟังโดยไม่ตั้งใจ ไม่ศึกษา ไม่จดจ า ไม่บอกโดยเคารพ 
  (๓) การไม่เคารพในพระสงฆ์ คือ พระเถระไม่เชื้อเชิญให้แสดงธรรม ก็แสดงธรรม กล่าว

ปัญหาธรรมด้วยการเดิน ยืน นั่งเบียดเสียดผู้แก่เฒ่า นั่งเอาผ้าหรือมือรัดเข่า ห่อคลุมไหล่ กั้นร่ม สวม
รองเท้าท่ามกลางสงฆ์ แม้การไม่ท าความเคารพภิกษุ เพียงรูปเดียว ก็จัดว่าไม่เคารพพระสงฆ์ 

  (๔) การปฏิบัติให้บกพร่องในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ชื่อว่าไม่เคารพในไตรสิขา 
  (๕) ผู้ที่ไม่เพ่ิมพูนสติสัมปชัญญะ อาตาปี ชื่อว่าไม่เคารพในความไม่ประมาท 
  (๖) การไม่ท าปฏิสันถารทั้ง ๒ อย่าง คือ อามิสปฏิสันถาร การกล่าวต้อนรับแขกอาคันตุกะ

ด้วยสิ่งของ และธรรมปฏิสันถารการต้อนรับแขกอาคันตุกะด้วยธรรม คือ การกล่าวพูดคุยโดยปิยวาจา

                                                           
๒๑๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๑๗-๒๑๙. 



๒๒๖ 

ตามความเหมาะสมแก่ยศ วัย ฐานะ พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะคติกันและกัน ชื่อว่าเคารพใน
การปฏิสันถาร๒๑๑ 

วิธีแสดงความเคารพ 
ในทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงถึงวิธีการเคารพบุคคลและสิ่งของที่ควรเคารพไว้ ดังนี้ 
๑. พระพุทธเจ้า คือ ให้ตระหนักถึงคุณงามความดีอันมีอยู่ในพระองค์ 
๒. พระธรรม คือ ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระธรรมค าสั่งสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๓. พระสงฆ์ คือ ให้ตระหนักถึงคุณงามความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง 

ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
๔. การศึกษา คือ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน ไม่เกียจคร้าน 
๕. ความไม่ประมาท คือ ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีชีวิตที่ประกอบด้วย

สติสัมปชัญญะ 
๖. ปฏิสันถาร คือ ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันจะพึงเกิดขึ้นจากการต้อนรับแขก๒๑๒ 

ผู้ที่ท าความเคารพผู้อ่ืนได้ คนนั้นคือยอดของคน เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แข็งกระด้าง ไม่
มีทิฏฐิมานะ มีแต่ความอ่อนโยน และปรารถนาดีมีไมตรีต่อกัน เป็นการพัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย ใจ 
และปัญญามาเป็นล าดับ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้เน้นย้ าความส าคัญของการเคารพไว้อย่างละเอียด ใน
สังคมที่มีการพัฒนาหรือสังคมที่เจริญแล้วเขาปฏิบัติกัน สังคมไทยได้มีการปฏิบัติโดยสม่ าเสมอเพราะ
ได้รับอิทธิพลตามค าสอนในมงคลสูตรนี้เอง 

อานิสงส์ของความเคารพ มีอยู่ ๘ ประการ คือ 
๑. ท าให้เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู และน่าเกรงใจ 
๒. ท าให้ได้รับความสุขกาย สบายใจ 
๓. ท าให้ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีเวร ไม่มีภัย 
๔. ท าให้สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นเข้ามาสู่ตนได้ง่าย 
๕. ท าให้ผู้อ่ืนอยากช่วยเหลือเพ่ิมคุณความดีให้ 
๖. ท าให้มีสติดีขึ้น เป็นคนไม่ประมาท 
๗. ท าให้เป็นคนมีปัญญาดีข้ึน รู้จริง และท าได้จริง 
๘. ท าให้เกิดในตระกูลสูงในทุกภพทุกชาติ๒๑๓ 
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุด 

                                                           
๒๑๑สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายีเถร), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑. 
๒๑๒พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒. 
๒๑๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๒๑. 



๒๒๗ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๒ ความเคารพ คือ การท าความเคารพดังที่กล่าว
มา ถือเป็นมารยาททางสังคมที่ดีงาม บุคคลใดได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชื่อว่ามีกาย วาจา และใจที่ดีงาม 
เป็นผู้รู้และมีวัฒนธรรม การแสดงอาการไม่ถือตัว ไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง การกราบไหว้ การลุกรับ 
การให้ทาง การสักการะ การนับถือ การบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การเคารพ เป็นการช่วยพัฒนาด้านกาย 
วาจา และจิตใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนมนุษย์นี้
เอง แสดงถึงความเป็นผู้ที่ศึกษาฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนให้มีกิริยามารยาทที่ดีงามในสังคม 
พระพุทธเจ้าตรัสมงคลข้อนี้ไว้ เพ่ือเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เจริญทั้งทางกาย วาจา และทางใจ 
พระองค์ต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพให้เป็นสมบัติโลก สามารถสร้างสรรค์สังคมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

มงคลที่ ๒๓ การอ่อนน้อมถ่อมตน (นิวาโต จ) 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้แสดงไว้ว่า การอ่อนน้อมถ่อมตัว คือ การเอาทิฏฐิ

มานะของตนออก ความสงบเสงี่ยมเจียมตัว การไม่ทะนงตน การไม่หัวดื้อ การไม่ยโสโอหัง การไม่ดูถูก
เหยียดหยามใคร การไม่แข็งกระด้าง การไม่หยิ่งจองหอง๒๑๔ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของความถ่อมตนไว้ว่า “...ความเป็นผู้
มีใจลดต่ า ความเป็นผู้มีความประพฤติไม่ล าพอง ชื่อว่า ความถ่อมตน บุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้
ถ่อมตนอันใด ก าจัดมานะได้ ก าจัดความกระด้างได้ เป็นเสมือนผ้าเช็ดเท้า เสมอด้วยโคอุสุภะเขาขาด 
และเสมอด้วยงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว ย่อมเป็นผู้ละเอียดอ่อนละมุนละไม ผ่องแผ้วด้วยสุข...”๒๑๕ 

ในสิงคาลสูตร ปาฏิกวรรค พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความถ่อมตนเป็นเหตุให้ได้คุณมียศไว้ว่า   
  “บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ มีความประพฤติเจียมตน 
ไมด้ื่อกระด้าง ผู้เช่นนั้นย่อมได้ยศ”๒๑๖ 
ในปราภวสูตร อุรควรรค พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโทษของความเป็นผู้กระด้าง (ผู้ไม่ถ่อมตน) 

ว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมไว้ว่า 
 “...คนใดหยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ และหยิ่งเพราะโคตร ย่อมดูหมิ่นญาติ

ของตนนั้น ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม”๒๑๗ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๓ การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นพฤติกรรมของคนที่มีการฝึก 

ศึกษา พัฒนากาย วาจา ใจแล้วเป็นอย่างดี เป็นมารยาทของสังคม เป็นวัฒนธรรมของชาวโลก ใน
อรรถกถาขุทฺทกปาฐะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า   

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม ๗ ประการเหล่านี้ ๗ ประการเป็น
ไฉน คือ ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา ดังนี้เป็นต้น ฉะนั้น จึงตรัสว่า “เป็นมงคล” 

ความเป็นผู้มีใจลดต่ า ความเป็นผู้มีความประพฤติไม่ล าพอง ชื่อว่า ความถ่อมตน.”๒๑๘ 

                                                           
๒๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๒. 
๒๑๕ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๘-๑๙๒. 
๒๑๖ที.ปา.๑๖/๒๐๕/๘๑-๘๒. 
๒๑๗ขุ.สุ.๔๖/๓๐๔/๒๗๔. 
๒๑๘ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๒. 



๒๒๘ 

“ความถ่อมตน (นิวาโต) หมายถึง การไม่พองลม ไม่เบ่ง เพราะลมไม่มี เมื่อไม่เบ่ง ไม่พองลม 
มานะความถือตัว ความเย่อหยิ่งจะหายไปไม่มีทิฏฐิส าคัญตนว่าสูงส่งกว่าคนอ่ืน มีอ านาจมากกว่าคน
อ่ืน มียศสูงกว่าคนอ่ืนมีทรัพย์มากกว่าคนอ่ืน แล้วการไม่เคารพนบนอบยอบไหว้คนอ่ืนก็จะหมดไปจาก
ตน 

การอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักมงคลสูตรแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการ
อ่อนน้อม อ่อนโยน ไม่หยาบกระด้าง ไม่แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์เพ่ือนมนุษย์  เป็นศาสนาที่สอน
ให้เกียรติแก่เพ่ือนมนุษย์ มอบความอ่อนหวาน หอมหวานให้แก่กันและกัน มอบความไว้วางใจกันและ
กัน พระพุทธศาสนาสอนให้อ่อนน้อมแม้แก่ศัตรู ให้ทุกคนเป็นเหมือนไม้จันทน์และไม้กฤษณาที่มอบ
ความหอมจริงใจ แม้แต่มีดหรือขวานที่ใช้ฟันเนื้อไม้ย่อมหอมด้วย นั่นหมายถึงว่า ให้ชาวพุทธมีความ
อ่อนน้อมมีมารยาทที่ดี แสดงความเคารพนบนอบ เป็นมิตรแม้แต่ศัตรูผู้มุ่งร้าย”๒๑๙ 

สรุปได้ว่า คนทีก่ระด้างไม่อ่อนน้อม ถือตัว มานะจัด ย่อมน าความเสียหายมาให้ ดังนั้นจึงต้อง
รู้จัก “ลักษณะของคนที่อ่อนน้อม ซึ่งมีลักษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. มีกิริยาอ่อนน้อม คือ จะเดิน จะยืน จะกราบ จะไหว้ หรือท าอะไร ก็เป็นผู้มีกิริยาอ่อนน้อม 
เช่น เวลาพูดกับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์ก็ยกมือไหว้หรือประนมมือ หรือแสดงความเคารพ มีความอ่อน
น้อมไม่แข็งกระด้าง 

๒. มีวาจาอ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดกระโชกโฮกฮาก มีแต่พูดจาอ่อนหวาน ไม่หยิ่งยโส 
๓. มีจิตใจอ่อนโยน คือ ไม่ใช่อ่อนโยนแต่เพียงทางกายและวาจาเท่านั้น ใจก็ต้องอ่อนโยนไม่

แข็งกระด้างด้วย เพราะถ้าอ่อนโยนแต่เพียงกายและวาจาโดยที่ใจไม่ได้อ่อนโยนด้วย ถือว่าอ่อนโยนแต่
ภายนอก ส่วนภายในยังแข็งกระด้างอยู่ ซึ่งไม่อ่อนโยนจริง”๒๒๐ 

อานิสงส์ของความถ่อมตน มี ๗ ประการ คือ 
๑. ท าให้อยู่เป็นสุข ไม่มีศัตรู 
๒. ท าให้เป็นผู้น่ารัก น่านับถือ น่าเคารพกราบไหว้ 
๓. ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔. ท าให้ได้กัลยาณมิตร 
๕. ท าให้สามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้ 
๖. ท าให้ได้ท่ีพ่ึงทั้งในภพนี้และภพหน้า 
๗. ท าให้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในธรรม๒๒๑ 
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๓ การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพฤติกรรมของคนมี

การฝึก ศึกษา มีความอ่อนโยน พัฒนากาย วาจา ใจเป็นอย่างดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน จึงมีบทบาท

                                                           
๒๑๙พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๗๗-๗๘. 
๒๒๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๒๗-๒๒๘. 
๒๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๓. 



๒๒๙ 

และความส าคัญ อาทิ ศิษย์คนใดที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพเวลาเข้าหาครู อาจารย์ 
มักจะอบรมสั่งสอนในทางวิชาการมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ หรือในองค์กรใดมีผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหา
ผู้บังคับบัญชาเสมอ ผู้นั้น จะได้รับความเมตตาและประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน หากคนใดที่ไม่
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จะหาความเจริญก้าวหน้าได้ยาก จะมีแต่ความเสื่อม 

มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ (สนฺตุฏ  จ) 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) ได้อธิบายกล่าวไว้ว่า 

สันโดษ แปลว่า ความยินดี จ าแนกออกเป็น ๓ ประการ คือ 
๑. ความยินดีของตน หมายถึง ความยินดีในสิ่งที่ตนหามาได้โดยชอบธรรม 

ด้วยน้ าพักน้ าแรงของตน ตนสร้างขึ้นได้เอง ด้วยปัญญาความคิดของตน 
๒. ความยินดีกับของที่ตนมีอยู่ ได้แก่ ทรัพย์สินที่ตนเองเก็บสะสมไว้ และใช้ 

จ่ายเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เช่น ท าไร่ ท าสวน ค้าขาย 
๓. มีความยินดีในสิ่งที่ชอบธรรม หมายความว่า ของที่ตนได้มาและสิ่งที่มีอยู่

นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม๒๒๒ 
พระเทพปริยัติโมล ีกล่าวว่า “สันโดษ หมายถึง ความยินดีพอใจในวัตถุปัจจัยที่หามา หรือใน

ผลงานที่ท าส าเร็จขึ้นด้วยเรี่ยวแรงความพยายามของตน ในทางที่ชอบธรรมแล้วสร้างความพอดีไว้ในใจ 
ในการเสวยผลจากวัตถุปัจจัยหรือผลงานนั้น”๒๒๓ 

ความสันโดษ คือ ความพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มา เป็นหลักธรรมที่สามารถสร้าง
ความสุขและความสงบให้แก่ตนเองและสังคม รวมทั้งประเทศชาติ ได้มากประการหนึ่ง เป็นธรรมะ              
ที่ท าที่พ่ึงให้แก่ตนที่วิเศษมากอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นธรรมที่ชาวพุทธควรน ามาปฏิบัติเป็น
อย่างยิ่ง โดยศึกษาให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาแล้วนั้น ทั้งเป็นธรรมะที่น าไปสู่สันติบท คือ       
พระนิพพานไดด้้วย ดังข้อความในกรณียเมตตสูตรซึ่งกล่าวว่า สันโดษนั้นเป็นธรรมะข้อหนึ่ง ที่น าไปสู่
สันติบทคือ พระนิพพาน๒๒๔ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงลักษณะของความสันโดษเอาไว้ มีใจความว่า บุคคลชื่อว่า
เป็นผู้สันโดษ เพราะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้สันโดษเพราะยินดีด้วยปัจจัยของตน 
ยินดีด้วยปัจจัยที่มีอยู่ และยินดีโดยสม่ าเสมอ ภิกษุไม่แสดงวิการ (ความผันแปร) ทั้งในเวลารับ ทั้งใน
เวลาบริโภค ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัย ๔ นั้น ที่ดีหรือไม่ดีซึ่งทายกถวายแล้ว โดยความเคารพหรือไม่
เคารพก็ตาม ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยของตน ภิกษุยินดีอยู่ด้วยปัจจัย ๔ นั้น ซึ่งมีอยู่เท่านั้น                  
ไม่ปรารถนาปัจจัยอ่ืนไปจากปัจจัยนั้น ละความเป็นคนมักมากเสีย ชื่อว่า  เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย                

                                                           
๒๒๒สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์กิตติวรรณ, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๗-๒๑๗. 
๒๒๓พระเทพปริยัติโมลี, หลักการพัฒนาคน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 
๒๒๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๓๔. 



๒๓๐ 

ที่มีอยู่ ภิกษุละความยินดีและยินร้าย มีความสม่ าเสมอในอารมณ์ทั้งปวง ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษโดย
สม่ าเสมอ๒๒๕ 

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบท ขุทฺทกนิกายว่า  
“...ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ น าความสุขมาให.้..”๒๒๖ 

สันโดษ มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ 
๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ ยินดีตามที่พึงได้ คือตนได้สิ่งใดมาหรือเพียรหาสิ่งใดมาได้ 

เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยากได้สิ่งอ่ืน 
ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่าที่ตนพึงได้
โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยาเขา 

๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก าลัง คือยินดีแต่พอก าลังร่างกายสุขภาพและวิสัยแห่งการใช้สอย
ของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินก าลัง ตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับก าลังร่างกายหรือสุขภาพ เช่น ภิกษุ
ได้อาหารบิณฑบาตที่แสดงต่อโรคของตน หรือเกินก าลังการบริโภคใช้สอย ก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้
ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน ยอมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะใช้ได้ และรับหรือแลกเอาสิ่งที่ถูกโรค
กับตนแต่เพียงที่พอแก่ก าลังการใช้สอยของตน 

๓. ยภาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะ 
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดมุ่งหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุไม่ปรารถนาสิ่งของอันไม่
สมควรแก่สมณะภาวะ หรือภิกษุบางรูปได้ปัจจัยสี่ที่มีค่ามาก เห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรแก่ท่านผู้ทรง
คุณสมบัติน่านับถือ ก็น าไปมอบให้แก่ท่านผู้นั้น ตนเองใช้แต่สิ่งอันพอประมาณ หรือภิษุบางรูปก าลัง
ประพฤติวัตรขัดเกลาตน ได้ของประณีตมาก็สละให้แก่เพ่ือนภิกษุรูปอ่ืนๆ ตนเองเลือกหาของปอนๆ 
มาใช้ หรือตนเองมีโอกาสจะได้ลาภอย่างหนึ่ง แต่รู้ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่ืนที่
เชี่ยวชาญถนัดสามารถด้านนั้น ก็สละให้ลาภถึงแก่ท่านผู้นั้น คนรับเอาแต่สิ่งที่เหมาะสมกับตน๒๒๗ 

ค าว่า “สนฺตุฏฺ ”(สันโดษ) มีความหมายตรงกันข้ามกับ “อสนฺตุฏฺ ” (ความไม่สันโดษ) 
ความไม่สันโดษ มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ 
๑. โลภะ อยากได้ อยากมี อยากเป็นโดยไม่เลือก อยากในทางกามคุณ 
๒. อหิจฺฉตา มักมาก (อยากได้มาก) อยากใหญ่ ใฝุสูง เกินฐานะของตน มักมากแบบไม่มี

ขอบเขต ทะเลแม้จะแสนลึกแสนกว้างยังมีขอบเขต แต่ความมักมากไม่มีขอบเขตท้ังลึกท้ังกว้าง 

                                                           
๒๒๕คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๔, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา้ ๔๓-๔๔. 
๒๒๖ขุ.ธ.๔๓/๓๓/๑๗๓. 
๒๒๗พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๒. 



๒๓๑ 

๓. ปาปิจฺฉตา ใฝุต่ า ต้องการ หรือปรารถนาสิ่งบาป เลวทราม ปาปิจฺฉตา ใฝุต่ าทางชั่วเลว
ทราม ทางบาป อกุศลคอยรุกปลุกเร้าใจให้คิดแต่ความไม่ดี เช่น กลัวทุกข์ แต่สร้างเหตุแห่งทุกข์ อยาก
มีความสุขแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความสุข อยากเป็นคนดีแต่ประพฤติชั่ว ไม่ท าดีแต่อยากให้สังคมว่าดี๒๒๘ 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสันโดษ เป็นหลักปฏิบัติของคนรักดี เกลียดชั่ว ท าดี ไม่ท าชั่ว ละ 
ลด งด และเว้นจากการท าชั่ว เป็นคนตั้งใจท าดีให้ตรงกับอยากปากกับใจตรงกัน ความเป็นผู้มีสันโดษ
นั้นจะไม่นิ่งดูดายในการพัฒนาตนเอง สังคมและหมู่คณะ แม้จะยินดีปลีกหลีกเร้นไม่คลุกคลีด้วยหมู่
คณะ แต่เมื่อสังคมหมู่คณะต้องการความช่วยเหลือก็ไม่นิ่งดูดายธุระไม่ใช่ แต่รับขวนขวายรับปฏิบัติ
ภารธุระนั้นจนส าเร็จน าความสุขความเจริญ ความก้าวหน้ามาสู่หมู่คณะ และพระศาสนา ตัวอย่างเช่น 
พระมหากัสสปเถระถึงแม้ว่าพระเถระเป็นพระปุาอยู่ปุาเป็นวัตร ได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นยอดของพระภิกษุผู้ถือธุดงค์ทรงผ้าบังสุกุลปลีกหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียว แต่เมื่อ
มีเหตุแห่งความเสื่อมแก่พระศาสนาก็ไม่นิ่งดูดายปล่อยให้หายนะภัยเข้ามากล้ ากรายพระศาสนา ท่าน
ได้เป็นประธานคณะสงฆ์จัดท าสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อมาจนกระทั่ง
บัดนี ้

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสันโดษ จังเป็นวิธีการปฏิบัติเพ่ือขจัดปัญหาทั้งมวลของคน 
ชุมชน สังคม หากเราทุกคนมีจิตส านึกสาธารณะตามหลักสันโดษจนเป็นวิถีชีวิต สันโดษ คือจิตส านึก
ในการพ่ึงตนเองโดยแท้ ผู้มีสันโดษในวิถีชีวิตจะมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล เผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ืออาทรต่อ
ชุมชนไม่คิดเพียงประโยชน์ตนเอง ไม่น าประโยชน์สาธารณะมาบ ารุงปรนเปรอตนเอง ยินดีสิ่งของที่
เป็นสิทธิ์ของตน และเคารพสิทธิของผู้อื่น เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม๒๒๙ 

อานิสงส์ของการมีความสันโดษ มีหลายประการ เช่น ท าให้ตัดกังวลต่าง ๆ เสียได้ ท าให้
ออกห่างจากอกุศลกรรม ท าให้มีความสบายกายสบายใจ ท าให้มีก าลังใจสูงเมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ฝุาฝืน
ท า ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า และท าให้มีโอกาสกระท าสิ่งดี ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นต้น๒๓๐ ด้วยเหตุนี้
พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ ความ
ยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความเพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตาม
ได้ ความรู้จักอ่ิมรู้จักพอจิตส านึกในการพ่ึงตนเองโดยแท้ ผู้มีสันโดษในวิถีชีวิตจะมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
เผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ืออาทรต่อชุมชนไม่คิดเพียงประโยชน์ตนเอง ท าให้ออกห่างจากอกุศลกรรม ท าให้มี
ความสบายกายสบายใจ ท าให้มีก าลังใจสูง เมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ฝุาฝืนท า ท าให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และท าให้มีโอกาสกระท าสิ่งดี ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมี
ความสันโดษเป็นมงคลอันสูงสุด 

 

                                                           
๒๒๘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  

ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘), หน้า ๔๒๘-๔๓๐. 
๒๒๙พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๘๓. 
๒๓๐พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 



๒๓๒ 

มงคลที่ ๒๕ ความกตัญญ ู(กตญฺญุตา) 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า 

“ความเป็นกตัญญู หมายถึง ความไม่ลบหลู่บุญคุณท่าน จะเป็นใครก็ตามถ้า
มีบุญคุณกับตนแล้วต้องไม่ลบหลู่  ต้องยกย่องและพยายามตอบสนองคุณตาม
ความสามารถ ความเป็นผู้กตัญญูเป็นภูมิธรรม เป็นประเพณีของคนดี เช่น บุตรมี
ความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดา ตลอดถึงบุรพชนต้นตระกูล ที่ได้ก่อสร้างทรัพย์
สมบัติ และคุณความดีช่วยกันรักษาสมบัติของชาติ เช่น แดนดินถิ่นประเทศ ส่วน
กตเวทีนั้น หมายถึง ผู้ตอบแทนสนองอุปการคุณ เช่น ศิษย์มีความส านึกรู้คุณของครู
อาจารย์ จึงเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอน เคารพในการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง เป็นต้น”๒๓๑ 

 
ความกตัญญู คือ การรู้อุปการคุณที่คนอ่ืนท าแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ท าคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะ

มากหรือน้อย เช่น เลี้ยงดูสั่งสอน ให้ที่พัก ให้งานท า เป็นต้น ย่อมระลึกถึงคุณของผู้นั้นด้วยความ
ซาบซึ้งเสมอ ไม่ลืมอุปการคุณเลย คนที่ไม่ลืมอุปการคุณที่คนอ่ืนท าแล้ วแก่ตนเช่นนี้ เรียกว่า คน
กตัญญู๒๓๒ 
         ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของความกตัญญูไว้ว่า “ความรู้จัก  
อุปการคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งท ามาแล้ว ไม่ว่ามากหรือน้อย โดยการระลึกถึงเนือง ๆ ชื่อว่า กตัญญุตา”๒๓๓ 
และได้แสดงถึงตัวอย่างของความกตัญญูและอานิสงส์ของความกตัญญูไว้ว่า “บุญทั้งหลายนั้นแล มี
อุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลาย เพราะปูองกันทุกข์ มีทุกข์ในนรกเป็นต้นได้ ดังนั้น การระลึกถึงอุปการะ
ของบุญแม้เหล่านั้น ก็พึงทราบว่าเป็นกตัญญุตา กตัญญุตานั้นตรัสว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุประสบ
ผลวิเศษประการต่างๆ มีความเป็นผู้อันสัตบุรุษท้ังหลายพึงสรรเสริญ เป็นต้น”๒๓๔ 

“บุคคลหรือสิ่งที่ควรแสดงความกตัญญู สามารถแยกออกได้ ๕ ประเภท คือ 
๑. กตัญญูต่อบุคคล 
๒. กตัญญูต่อสัตว์ 
๓. กตัญญูต่อสิ่งของหรือสถานที ่
๔. กตัญญูต่อบุญของตน 
๕. กตัญญูต่อตนเอง 

กตัญญูต่อบุคคล คือ ใครก็ตามที่มีพระคุณต่อเรา ได้ให้อุปการคุณหรือช่วยเหลือเรามาก่อน 
เราก็ซาบซึ้งในอุปการคุณของผู้นั้น แล้วพยายามตอบแทนตามโอกาสที่มีที่จะท าได้ บุคคลที่เคยท าอุป

                                                           
๒๓๑สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๙-

๒๒๔. 
๒๓๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๔๗. 
๒๓๓ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๕. 
๒๓๔เรื่องเดียวกัน. 



๒๓๓ 

การคุณแก่เรานั้นมีมาก คือ ใครก็ตามไม่ว่าผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ หรือคนที่อยู่ในฐานะเช่นไร ถ้าเคยท าอุป
การคุณแก่เรา ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการคุณ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. พ่อแม ่
๒. ครูอาจารย์ 
๓. พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครอง 
๔. พระพุทธเจ้า”๒๓๕ 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๕ ความกตัญญู หมายถึง การรู้สึกส านึกในบุญคุณของคน 
สัตว์ วัตถุสิ่งของว่ามีประโยชน์ มีคุณ มีอุปการะ เป็นสิ่งเกื้อกูลย่อมก่อให้เกิดความสุข ความเจริญแก่
ตน เมื่อมีเกิดความส านึกรู้อย่างนี้แล้วท าการอุปถัมภ์ บ ารุงดูแล รักษา ซ่อมแซม จัดเป็นกตัญญูกตเวที 
ถิ่นสถานใดมีกตัญญูกตเวทีมาก ที่นั่นจะมีความสงบสุข ร่มเย็น น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นอย่างยิ่ง 

ที่ตั้งแห่งความกตัญญู หมายถึง 
 (๑) กตัญญูต่อบุคคล 
 (๒) กตัญญูต่อวัตถุสิ่งของ สถานที่  
 (๓) กตัญญูต่อหน้าที่การงาน 
 (๔) กตัญญูต่อศัตร ู

(๑) กตัญญูต่อบุคคล คือ มารดาบิดา อุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ บุคคลอ่ืนที่ช่วยเหลือเกื้อกูล 
นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเน้นให้เห็นแม้คุณของศัตรูผู้ไม่หวังดีในฐานะที่ท าให้เราอดทนอดกลั้นจน
ผ่านวิกฤตินั้นได้ 

(๒) กตัญญูต่อวัตถุสิ่งของ สถานที่ เช่น แม่น้ า ต้นไม้ ศาลาที่พักคนเดินทาง ฯลฯ พระพุทธ
องค์เป็นสัพพัญญูรู้จริง มองทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่เก้ือกูลกัน ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสัตว์โลก 
และมวลมนุษยชาติทั้งหลาย โดยตรัสถึงการท างานที่ไม่มีโทษว่า ได้แก่ การปลูกต้นไม้ บ ารุงรักษา
แหล่งน้ า สร้างที่พัก สร้างถนน สร้างสะพาน หากคนในสังคมมีส านึกสาธารณะในคุณประโยชน์แล้ว 
ทุกคนจะไม่ท าลายแหล่งน้ าโดยการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ท าให้น้ าเน่าเสีย ปลา ปู กุ้ง หอยตายสิ้น 
ไม่สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ ถ้าเรารู้คุณประโยชน์ของต้นไม้ เราก็ช่วยกันรักษาบ ารุงดูแลต้นไม้ให้คง
สภาพอยู่ได้ เราจะไม่ขาดแคลนปุาไม้ มองไปที่ใดจะเห็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้ ปุาไม้ ปุาไม้นั้นมี
คุณประโยชน์ต่อคนและสัตว์มาก 

(๓) กตัญญูต่อหน้าที่การงาน คือเห็นคุณประโยชน์ของงานที่ท า ภารกิจที่ปฏิบัติประจ า หรือ
งานอาชีพงานเพ่ือชีวิต เมื่อรู้คุณค่าของงานเราจะได้ตั้งใจท าให้ดีที่สุด ไม่ท าให้งานคั่งค้าง ไม่สักแต่ว่า
ท า ต้องท าด้วยใจรัก ผลงานก็จะออกมาอย่างประณีต กลายเป็นประกาศนียบั ตรฝีมือของผู้น าช่วย
สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

(๔) กตัญญูต่อศัตรู กล่าวคือ การรู้คุณของอุปสรรค เป็นการเห็นการรู้ที่ยากที่สุด แต่ให้ผลดี
แก่ผู้รู้เห็นมากเหมือนกัน เมื่อมองเห็นคุณแล้ว อาจสามารถถือเอาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกได้ ดังนั้น การมีอุปสรรคหรือศัตรู ท าให้เราเกิดคุณสมบัติ คือ 

                                                           
๒๓๕พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๕๐. 



๒๓๔ 

   (๔.๑) เข้มแข็ง แกร่งกล้า  
(๔.๒) วิริยะ ความเพียร 
(๔.๓) ฉันทะ พอใจจะท างานนั้นให้ส าเร็จ  
(๔.๔) มีความคิดสุขุมรอบคอบมากขึ้น  
(๔.๕)  เพ่ิมสติปัญญามากขึ้น  
(๔.๖)  ความไม่ประมาท  

การเห็นแม้แต่คุณประโยชน์ของอุปสรรคหรือศัตรูดี สามารถเพ่ิมศักยภาพของเราให้มีมากขึ้น 
นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการกตัญญู สังคมของเรามีความต้องการ อาทิ  

(๑) การยอมรับนับถือกันและกัน 
(๒) การเห็นคุณค่าของกันและกัน 
(๓) การเคารพยกย่องให้เกียรติกันและกัน 
(๔) การรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน  
(๕) การเป็นคนที่มีอุปนิสัยสร้างสรรค์ จรรโลงสิ่งดีงาม   
สิ่งเหล่านี้เกิดจากความกตัญญูทั้งสิ้น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกตัญญู แนะน าสั่งสอน

เรื่องกตัญญู เน้นให้ความส าคัญเป็นพิเศษ การกตัญญูเป็นเหตุให้เกิดความดีงามด้านอื่นๆ เช่น 
(๑) เป็นเหตุแห่งการเกิดเมตตากรุณา 
(๒) เป็นเหตุเกิดหรือได้รับคุณพิเศษต่างๆ 
(๓) เป็นที่สรรเสริญ ยกย่องจากชาวโลก 
(๔) เป็นที่รักชอบใจของคนท้ังหลาย 
(๕) เป็นคนมองโลกในแง่ดี 
(๖) เป็นที่เกิดของหิริโอตตัปปะ 
(๗) ท าให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน 
(๘) ท าให้ไม่ประมาท๒๓๖ 

อานิสงส์ของความกตัญญู 
ผู้ที่มีความกตัญญูนั้น ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้ 
๑. ท าให้รักษาคุณความดีเดิมเอาไว้ได้ 
๒. ท าให้สร้างคุณความดีใหม่ได้อีก 
๓. ท าให้จิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี 
๔. ท าให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี 
๕. ท าให้มีคนอยากคบค้าสมาคม 
๖. ท าให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
๗. ท าให้ไม่มีเวรไม่มีภัย 
๘. ท าให้ลาภผลเกิดข้ึนได้โดยง่าย๒๓๗ 

                                                           
๒๓๖พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๘๔-๘๖. 



๒๓๕ 

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๕ ความกตัญญ ูคือ ความส านึกในคุณของคน สัตว์ 

สิ่งของ ว่ามีคุณประโยชน์ และเก้ือกูลให้ตนเกิดความสุขความเจริญ บุคคลควรบ าเพ็ญธรรมข้อกตัญญู
ให้มาก เพราะความกตัญญูเป็นการพัฒนาตนให้สมบูรณ์ได้ทั้งทางกายและจิตใจ ดังนั้น ผู้ที่หวัง
ความก้าวหน้าในชีวิตควรสร้างจิตส านึกให้มีความกตัญญูรู้คุณท่านผู้เคยอุปการะเรามาก่อน และตอบ
แทนคุณท่านเหล่านั้น สังคมใดผู้คนมีความกตัญญูกันมาก สังคมนั้นย่อมมีแต่ความสุข ร่มเย็น และ
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวมในท่ีสุด 

สรุปโดยรวม การพัฒนาบุคลากรด้านเสริมสร้ างศีลธรรม ประกอบด้วยมงคลที่              
๑๙ – ๒๕ สามารถแบ่งได้เป็นการแสวงหาธรรมเบื้องต้นมาใส่ตัว ๕ ข้อ อันได้แก่ การงดเว้นจากบาป 
การส ารวมจากการดื่มน้ าเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ความเคารพ การอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความสันโดษ และความกตัญญู เป็นการพัฒนาจิตในช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้น เพ่ือย่าง
ก้าวไปสู่การปฏิบัติธรรมเบื้องกลางและเบื้องสูงในโอกาสต่อไป ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตทั้งทาง
โลกและทางธรรม ให้เราเป็นคนดี อันจะน าพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญทั้งตนเองและสังคม
ส่วนรวม 

 
๓.๕.๖ การพัฒนาด้านชีวิตทางธรรม 
การพัฒนาบุคลากรด้านชีวิตทางธรรม ประกอบด้วยมงคลที่ ๒๖ – ๓๐ อันได้แก่ การฟัง

ธรรมตามกาล ความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่าย การเห็นสมณะ และการสนทนาธรรมตามกาล เป็นการ
พัฒนาจิตในช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมในขั้นกลาง เพ่ือย่างก้าวไปสู่การปฏิบัติธรรมเบื้องสูงในโอกาส
ต่อไป คือ การปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมในระดับสูงนั้น ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ ทน
ต่อสิ่งที่บีบคั้นทั้งทางกายและทางใจ ดังนั้น ถ้ามีโอกาสควรที่จะศึกษา โดยการฟัง การได้สนทนา
แลกเปลี่ยนในหลักธรรมย่อมสามารถพัฒนาตนและผู้อ่ืนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ย่อมขัดสิ่งที่ไม่เข้าใจให้
เข้าใจ จนสามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ และเข้าใจในธรรมที่สูงขึ้นได้ในที่สุด  

มงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสฺสวน ) 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) กล่าวว่า การฟังธรรมตามกาล คือ การฟังค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาตามกาลที่บัณฑิตก าหนดไว้หรือตามกาลที่มีการฟังธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในพระธรรม เพ่ือให้จิตของตนเกิดความผ่องใสและเพ่ือได้ตรวจตราดูตนทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมแล้ว
จะได้แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง เพ่ือด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมยิ่งข้ึน๒๓๘ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายและอานิสงส์ของการฟังธรรมตาม
กาลไว้ มีใจความว่า  

“การฟังธรรมเพ่ือบรรเทาความวิตกมีกามวิตกเป็นต้น ในกาลที่จิตประกอบด้วย
อุทธัจจะ หรือในการที่จิตถูกวิตกทั้งหลาย มีกามวิตก เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งครอบง า            

                                                                                                                                                                      
๒๓๗พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๕๘-๒๕๙. 
๒๓๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๐. 



๒๓๖ 

ชื่อว่า การฟังธรรมตามกาล อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า การฟังธรรมทุก ๆ ๕ วัน ชื่อว่า 
การฟังธรรมตามกาล  

อนึ่ง ในกาลใด ภิกษุเข้าไปหากัลยาณมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัย
ของตนเสียได้ การฟังธรรมนั้น ก็พึงทราบว่า การฟังธรรมตามกาลเหมือนอย่างที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุเข้าไปหากัลยาณมิตรเหล่านั้น พึงทราบว่า เป็นมงคล เพราะ
เป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละนิวรณ์ มีอานิสงส์ ๔ และบรรลุธรรมเป็น
ทีส่ิ้นอาสวะเป็นต้น...”๒๓๙ 

กาลที่ควรฟังธรรม 
กาลหรือเวลาที่ควรฟังธรรม ที่เรียกว่า “การฟังธรรมตามกาล” นั้น ได้แก่ กาลหรือเวลา

ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ  
๑. วันธรรมสวนะ 
๒. เมื่อจิตถูกวิตกครอบง า 
๓. เมื่อมีผู้แสดงธรรม๒๔๐ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล หมายถึง ในเวลาจิตถูกอกุศล

วิตกจริตครอบง า มีกามวิตกเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งครอบง าแล้ว เมื่อได้ฟังธรรมย่อมบรรเทาวิตก
เหล่านั้นได ้

พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวว่า “การฟังธรรมตามกาล หมายถึง การที่เราฟังธรรมตาม
ระยะเวลาอันสมควร เป็นทางท าให้ตัวเราเจริญก้าวหน้าที่ดียิ่งข้ึนทางหนึ่ง”๒๔๑ 

ข้อควรศึกษาในมงคลข้อนี้ มีประเด็น ๓ ประเด็น คือ 
๑. ธรรมที่ฟัง 
๒. เวลาฟัง 
๓. ผลของการฟัง 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ไดก้ล่าวว่า 
เสียงมงคล คือ เสียงธรรม ประกอบด้วยคุณความดี แสดงเหตุผลเข้าถึงใจ จับใจ 

ถูกใจ ออกมาจากน้ าใจที่สะอาด ท าให้ผู้ที่ได้ฟังแล้วซาบซึ้งดูดดื่ม เห็นควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง
กระท าตาม เพราะเป็นเสียงไพเราะอ่อนหวาน ฟังง่าย สบายหู บ ารุงใจผู้ฟังให้ชื่นบานดุจ
น้ าหวานชูก าลังใจของผู้ดื่ม ไม่ชวนให้ใช้อาชญา ไม่พาให้จับศัสตราอาวุธ ไม่ยั่วให้หมองหมาง 
ไม่เย้าไม่แก่งแย่ง ไม่ยั่วให้ทะเลาะกัน เสียงธรรมนั้น ก็คือเสียงสุภาษิต ชอบธรรม ชอบวินัย 
ชอบกฎหมาย เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แสดงเหตุผลได้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง ให้ผู้ฟังมีความรู้
ความเข้าใจได้ถูกต้อง ผู้ฟังชอบพอรักใคร่ไม่รู้เบื่อหน่ายประหนึ่งว่าได้ดื่มน้ าผึ้งรวงอย่างดีใน
คิมหันตฤดู และชักน าให้ผู้ฟังมุ่งมั่นประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามก าลังความสามารถของตน๒๔๒ 

                                                           
๒๓๙ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๕-๑๙๖.  
๒๔๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๑. 
๒๔๑พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒. 
๒๔๒สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๒. 



๒๓๗ 

อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ ประการ “ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้ 
๕ ประการเป็นไฉน คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑ ย่อมบรรเทา
ความสงสัยได้ ๑ ย่อมท าความเห็นให้ตรง ๑ จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ๑ ภิกษุทั้งหลาย  อานิสงส์ใน
การฟังธรรม ๕ ประการนี้แล”๒๔๓ 

ดังนั้นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมทั้ง ๕ ประการ ช่วยพัฒนาตนเองจนท าให้เกิดปัญญาได้นั้น 
จึงต้องมีการฟังด้วยดี มีการปฏิบัติที่ท าให้เกิดปัญญาประการหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องฟังด้วยความตั้งใจ ฟัง
แล้วน าสิ่งที่ฟังมาไตร่ตรอง พิจารณาจนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ฟังนั้น จึงได้ชื่อว่าการฟังที่ท าให้เกิด
ปัญญาโดยเฉพาะการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่สามารถ ท าให้ผู้ฟังรู้เท่าทันตามความเป็นจริงไปตาม
สภาวธรรม เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มาก คือ 

อานิสงส์การฟังธรรมตามกาล  ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ 
๑. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟงั 
๒. สิ่งใดถ้าเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัด ย่อมได้เข้าใจชัด 
๓. ย่อมปลดเปลื้องความสงสัยเสียได้ 
๔. ย่อมท าความเห็นให้ตรง 
๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส 
อานิสงส์ของการฟังธรรมทั้ง ๕ ข้อนี้ ถ้าย่อแล้วก็เหลือ ๒ ประการ คือ ๑. ได้ปัญญา ๒. ได้

บุญเพราะฉะนั้น การฟังธรรมจึงถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต นอกจากจะท าให้เราเดินทางถูกแล้ว ก็ท าให้
จิตของเราเข้าสู่ความสงบและเข้าสู่ความสิ้นทุกข์ด้วย๒๔๔ 

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล หมายถึง การค าสอนของ

พระพุทธศาสนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในธรรม ให้จิตของตนเกิดความผ่องใส และเพ่ือได้
ตรวจตราดูตนทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมแล้ว จะได้แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง ช่วยพัฒนาตนเองจนท าให้เกิดปัญญา
ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

มงคลที่ ๒๗ ความอดทน (ขนฺตี จ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา พรรณาความ “ความอดทน” ชื่อว่า “ขันต”ิ กล่าวว่า 

...อธิวาสนขันติ ชื่อว่า ขันติ ภิกษุผู้ประกอบด้วยขันตินั้นแล้ว ย่อมไม่มีอาการผิดปกติ 
เหมือนผู้ที่ไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ และเหมือนผู้ไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด้วย
การฆ่าและการจองจ า เป็นต้น...”๒๔๕ 
ในฎีกาสัพพาสวสูตร มูลปัณณาสก์ ได้แสดงถึงลักษณะของอธิวาสนขันติ ไว้ว่า “ขันติ ชื่อว่า 

อธิวาสนา เพราะเป็นเครื่องอดกลั้น คือความอดทนแห่งบุคคล ได้แก่ อโทสะ อันเป็นไปโดยอาการ คือ
อดทนต่อหนาวร้อน เป็นต้น”๒๔๖ 

                                                           
๒๔๓องฺ.ปญฺจก.๓๖/๒๐๒/๔๔๑. 
๒๔๔พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๗๐. 
๒๔๕ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๗.  



๒๓๘ 

ในสรภังคชาดก จัตตาลีสนิบาต ได้กล่าวถึง ความอดทน ไว้ว่า  
“บุคคลพึงอดทนถ้อยค าของคนประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัว พึงอดทนถ้อยค า

ของบุคคลเสมอกันได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุ ส่วนผู้ใดในโลกนี้ พึงอดทนถ้อยค าของคนที่
เลวกว่าได้ สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นว่าสูงสุด”๒๔๗ 
นอกจากนี้  “พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้อธิบายความหมาย ค าว่า ขันติใน

พระพุทธศาสนา มีดังนี้ คือ 
๑. ธิติขันติ อดทนต่อความตรากตร าในการท างาน 
๒. อธิวาสนขันติ อดทนต่อความเจ็บปุวย 
๓. ตีติกขาขันติ อดทนต่อความเจ็บใจ”๒๔๘ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๗ ความอดทน มาจากค าว่า ขันติ หมายถึง การรักษาปกติ

สภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งอันที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม    มีความ
มั่นคงหนักแน่นมั่นคง เหมือนแผ่นดินซึ่งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่คนเทลงไป ไม่ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี สกปรก
หรือไม่สกปรกก็ตาม 

พระสมชาย านวุฑฺโฒ ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้มีความอดทน ดังนี้ 
๑. มีความอดกลั้น คือ เมื่อถูกคนพาลด่า ก็ท าราวกับว่าไม่ได้ยิน เห็นอาการยั่วยุก็ไม่ปล่อยใจ

ไปกับความเศร้าหมองนั้น ไม่ใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เจริญส าหรับตนเท่านั้น เช่น เจริญศีล สมาธิ และ
ปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป 

๒. เป็นผู้ไม่ดุร้าย สามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ท าอันตรายแก่ผู้ใดด้วยอ านาจแห่ง
โทสะ 

๓. ไม่ปลูกน้ าตาแก่ใคร คือ ไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือนร้อนเจ็บแค้นจนน้ าตาไหล 
ด้วยอ านาจความเกรี้ยวกราดของเรา 

๔. เป็นผู้มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์ คือ มีปิติอ่ิมเอิบใจอยู่เสมอ ไม่พยาบาท ไม่ปองร้าย 
มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ อดทนต่อการท างานทุกอย่าด้วยใจเบิกบาน๒๔๙ 

พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง) ได้กล่าวว่า การฝึกความอดทน มีข้ันตอน ดังนี้ 
๑. มีความอดกลั้น อดทนข่มใจไว้ เช่น ถูกคนพาลด่า กระทบกระแทกก็ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ใส่ใจ 

ไม่ต่อปากต่อค า 
๒. ฝึกความอดทน ไม่กล่าวร้ายโต้ตอบเมื่อถูกว่าร้าย ถ้าจ าเป็นก็พูดด้วยน้ าเสียงปกติ                    

ไม่โต้ตอบ รักษาความสงบเสงี่ยมในการโต้ตอบ 

                                                                                                                                                                      
๒๔๖อ้างถึงใน คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๔, 

หน้า ๑๘๖. 
๒๔๗ขุ.ชา.๖๑/๒๔๖๐/๕๒๐. 
๒๔๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๗๑. 
๒๔๙พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๒-๒๔๓. 



๒๓๙ 

๓. ไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองและผู้ อ่ืน การกล่าวกระทบกระแทกคนอ่ืนท าให้คนอ่ืนโกรธ                       
เสียหน้า ก่อเวรภัยให้กับตนเอง ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นทุกข์ ควรพูดด้วยจิตที่เมตตา 

๔. มองโลกในแง่ดี คนที่มีความทุกข์ย่อมมีความโลภโกรธหลง ความทุกข์มากกว่า จงเที่ยว
มองเห็นว่าเลวร้าย ลบหลู่ดูหมิ่นและท าชั่วเพราะกิเลส เป็นคนที่ห่างไกลธรรมะ ดังนั้น ควรอดทนต่อ
คนเลวกว่าเราเพราะเขามีความทุกข์มากกว่า ควรเพิ่มก าลังใจ และช่วยให้เขาพ้นทุกข์ 

๕. ท าจิตใจให้เบิกบาน ผ่องใสด้วยเมตตา จะคิดท าพูดสิ่งใดตั้งจิตเมตตาให้ทุกคนที่มาติดต่อ
สัมพันธ์กับเราจงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ 

๖. ท าเป็นคนหูหนวกตาบอด ดังภาษิตโบราณว่า ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง 
นั่งนอนสบาย 

๗. งดเว้นและหลีกห่างถอนตัวจากสิ่งชั่ว เช่น การดื่มน้ าเมากับเพ่ือน เล่นการพนัน ฯลฯ 
๘. อดทนเพ่ือละสิ่งชั่ว พยายามท าความดี รักษากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
๙. รักษาใจไม่ให้เศร้าหมอง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญเมตตาเป็นประจ า๒๕๐ 
 
ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  
 “ภิกษุทั้งหลาย โทษของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน?  คือ ผู้

อดทนย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก๑ ย่อมเป็นผู้ไม่โหดร้าย๑  ย่อมเป็นผู้ไม่เดือดร้อน ๑
ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระท ากาละ๑ เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ ๑. ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของ
ความอดทน ๕ ประการนี้แล๒๕๑ 

ในปัจจุบันการพัฒนาสังคมมนุษย์สามารถน าขันติธรรมมาแก้ปัญหาได้รอบด้าน เพราะขันติ-
ธรรมเป็นเหตุเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งปวง คนจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพราะขันติ ขันติเป็น
เครื่องประดับของนักปราชญ์ เป็นตบะของผู้มีความพากเพียร ไม่ย่อหย่อน เป็นก าลังของนักพรต เป็น
เหตุให้เกิดความสุข เป็นประธานของบุญกุศลคุณงามความดี มีศีล สมาธิ และปัญญา ธรรมทั้งปวงย่อม
เจริญเพราะขันติ ผู้มีขันติธรรมย่อมน าประโยชน์มาให้ตนและคนอ่ืน ได้ชื่อว่าชุดรากถอนโคนแห่งการ
ทะเลาะวิวาท และการติเตียนได้ เป็นผู้มีเมตตา มีลาภ ยศ สุข เป็นที่รักที่ชอบใจพอใจของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีขันติได้ชื่อว่า เป็นผู้ก้าวสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน ขันติจึงเป็นธรรมที่สนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนาตนและสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นในที่สุด๒๕๒ 

อานิสงส์ของขันติ โดยสรุปมี ๖ ประการ คือ 
๑. ท าให้กุศลธรรมต่าง ๆ เจริญขึ้น 
๒. ท าให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนท้ังหลาย 
๓. ท าให้สามารถท าลายความชั่วได้ตัดรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายได้ 

                                                           
๒๕๐พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๘๑-๘๒. 
๒๕๑องฺ.ปญฺจก.๓๖/๒๑๖/๔๖๑. 
๒๕๒พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๘๔-๘๖. 



๒๔๐ 

๔. ท าให้อยู่เย็นเป็นสุข 
๕. ชื่อว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์ 
๖. ท าให้ศีลและสมาธิตั้งมั่น เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ได้โดยง่าย๒๕๓ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การมีความอดทนเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๗ ความอดทน คือ การรักษาปกติสภาวะของตน

ไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบด้วยสิ่งอันที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคง หนักแน่น 
เหมือนแผ่นดินซึ่งไม่หวั่นไหว  จึงเป็นเหตุ เกิดแห่งคุณงามความดีทั้ งปวง  และน าขันติธรรม                
มาแก้ปัญหาได้ และยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า สามารถพัฒนาตนและสังคมให้เจริญ
ยิ่งขึ้นในที่สุด 

มงคลที่ ๒๘ ความเป็นผู้ว่าง่าย (โสวจสฺสตา) 
ในคัมภีร์อรรถกถาปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความเป็นคนว่าง่าย ไว้ว่า  

“เมื่อถูกเพ่ือนพรหมจารีกล่าวโดยธรรม ก็ไม่ถึงความฟูุงซ่าน ความนิ่งงัน หรือคิดถึง
คุณและโทษ วางความเอ้ือเฟ้ือ ความเคารพ ความมีใจตกลงต่ าเป็นเบื้องหน้าอย่างยิ่งแล้ว
เปล่งถ้อยค าว่า ดีละขอรับ ดังนี้ ชื่อว่า โสวจัสสตา (ความว่าง่าย). โสวจัสสตา ตรัสว่า “เป็น
มงคล” เพราะเป็นเหตุได้โอวาทและอนุศาสนี จากส านักเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย และเพราะ
เป็นเหตุละโทษและบรรลุคุณ”๒๕๔ 
นอกจากนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบายความไว้ ดังนี้ คือ 
พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ ได้อธิบายกล่าวไว้ว่า 

คนว่าง่ายมีอยู่ ๒ พวก คือ พวกว่าง่ายเพราะเห็นแก่อามิส และว่าง่ายเพราะ
เห็นแก่ธรรมะ คือ ความดี พวกแรกพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นคนว่าง่าย เพราะใจ
มุ่งอามิส สินจ้าง รางวัล ค่าจ้าง ท าคนเป็นคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้ เช่น บุตรอยาก
ได้ทรัพย์สมบัติของบิดามารดา จึงปฏิบัติตามค าสอนเพียงอุบายแสร้งท า ฯลฯ ส่วนคน
ว่าง่ายเพราะเห็นธรรมะอยากเป็นคนดี มีคุณธรรม พระพุทธเจ้าทางชมว่า เป็นคนว่า
ง่ายที่ถูกต้อง เพราะคุณธรรมความว่าง่ายเกิดขึ้นในจิตใจท าให้เกิดความรู้สึก                      
๓ ประการ คือ 

๑. จิตน้อมรับค าสอน ด้วยจิตไม่มีกิเลส 
๒. รับท าตามค าสอนโดยไม่มีสินจ้างรางวัล วุฒิบัตร และ 
๓. รับรู้ความดีของผู้ให้ค าสอน และตอบแทนคุณความดีด้วยการศึกษาเล่า

เรียนด้วยความเคารพ มีสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและคอยปรนนิบัติรับใช้ช่วยเหลือตาม
โอกาส๒๕๕ 
พระโมคคัลลานะ ได้แสดงลักษณะของคนท่ีว่าง่าย มีลักษณะถึง ๑๖ อย่าง คือ 
 ๑. ไม่ใฝุต่ า คือไม่ลุอ านาจแก่ความอยาก 

                                                           
๒๕๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๗. 
๒๕๔ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๘-๑๙๙. 
๒๕๕พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์, มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๑-๐๙. 



๒๔๑ 

 ๒. ไม่ยกตัว คือไม่ยกตนข่มท่าน 
 ๓.ไม่เดือดดาล คือไม่ข้ีโกรธ ไม่ฉุนเฉียว 
 ๔. ไม่ผูกโกรธ คือไม่ผูกอาฆาตจองเวร 
 ๕. ไม่รังเกียจเหยียดหยาม คือไม่รังเกียจเพราะฤทธิ์ของความโกรธ 
 ๖. ไม่ต่อว่าต่อขาน คือไม่พูดค าท่ีเสียดแทงด้วยความโกรธ 
 ๗. ไม่โต้เถียง คือ ไม่โต้ตอบผู้ตักเตือน 
 ๘. ไม่ตะเพิด คือไม่รุกรานผู้ตักเตือน 
 ๙.ไม่ย้อนค า คือไม่ปรักปร าหรือย้อนค าผู้ตักเตือน 
 ๑๐. ไม่กลบเกลื่อน คือไม่พูดนอกเรื่อง ไม่แก้ตัวบิดพลิ้ว 
 ๑๑. พอใจตอบ คือเมื่อถูกซักถามก็พอใจตอบไม่ปิดบัง 
 ๑๒. ไม่ลบหลู่ ไม่ตีเสมอ คือไม่ดูถูกดูแคลนหรือต่อว่าผู้ตักเตือน 
 ๑๓. ไม่ริษยา ไม่ตระหนี่ คือไม่เป็นคนใจแคบ 
 ๑๔. ไม่โอ้อวด ไม่เจ้าเล่ห์ คือไม่อวดตัวหรือเล่นเล่ห์เพทุบาย 
 ๑๕. ไม่เป็นคนกระด้าง ดูหมิ่นผู้อ่ืน คือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน 
 ๑๖. ไม่ถือแต่ความเห็นของตนเองหรือไม่ดื้อรั้น ไม่ท าอะไรตามใจตนเองเป็นผู้เชื่อ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมโธร) ได้กล่าวถึงคนว่ายาก สอนยาก ในมงคลชีวิตไว้ ๑๖ 

ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความใฝุต่ า 
 ๒. ยกตนข่มท่าน 
 ๓. เป็นผู้มักโกรธ 
 ๔. ผูกเจ็บแค้นเพราะโกรธ 
 ๕. คิดเหยียดหยามเพราะโกรธ 
 ๖. ต่อว่าต่อขาน 
 ๗. คิดขัดแย้ง โต้เถียง 
 ๘. คิดตะเพิด ขู่ตะคอก 
 ๙. คิดย้อน หรือคิดศอกกลับ 
 ๑๐. คิดกลบเกลื่อน หรือคิดทับถม 
 ๑๑. คิดนอกเรื่องจับผิด 
 ๑๒. คิดปิดบัง ซ่อนเงื่อน 
 ๑๓. คิดลบหลู่ ตีเสมอ 
 ๑๔. คิดริษยา เห็นแก่ตัว 
 ๑๕. โอ้อวด เจ้าเล่ห์ มารยาสาไถย  
 ๑๖. ใจกระด้าง ดูหมิ่น๒๕๗ 

                                                           
๒๕๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๒๙๒-๒๙๓. 



๒๔๒ 

อานิสงส์ของการเป็นคนว่าง่าย บุคคลที่เป็นคนว่าง่ายนั้น ย่อมได้รับผลดีหลายประการ ท่าน
กล่าวไว้ว่า ผลดีของความเป็นคนว่าง่ายคือไม่เสียอะไรเลย มีแต่ได้ฝุายเดียว ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “ความ
เป็นผู้ว่าง่ายนั้น ไม่ต้องเสียอะไรเลย มีแต่ทางได้ฝุายเดียว” ผลของความเป็นผู้ว่าง่ายมี ๗ ประการ คือ 

๑. ย่อมได้รับความรักความเอ็นดูจากคนทั้งหลาย 
๒. ย่อมได้รับความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนทั้งหลายได้ง่าย 
๓. ท าให้เป็นที่เมตตา อยากแนะน าพร่ าสอนของคนท้ังหลาย 
๔. ท าให้ได้รับโอวาท อนุศาสนีย์อยู่เสมอ 
๕. ท าให้ได้รับธรรมะหรืออุบายด าเนินชีวิตอันเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง 
๖. ท าให้ละความผิดชั่วต่าง ๆ ได ้
๗. ท าให้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ง่าย๒๕๘ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การเป็นคนว่าง่ายเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๘  ได้แก่ บุคคลผู้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ว่าง่าย สอน

ง่าย ยอมรับได้กับสิ่งที่คนอ่ืนแนะน าสั่งสอนสั่งจนเข้าใจและน าไปปฏิบัติ ย่อมได้รับแต่สิ่งที่ดี หากมีผู้
กล่าวสอนหรือตักเตือนก็ไม่ควรโกรธ เพราะเหมือนเขามาชี้ขุมทรัพย์บอกทางให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนการสอน การใช้ชีวิต หรือแม้การปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไป เมื่อเกิดติดขัดในสิ่งใดก็
สามารถสอบถามจากบัณฑิต ผู้รู้ ครูบาอาจารย์ เมื่อได้รับการแนะน า แล้วน าสิ่งที่ได้รับการแนะน ามา
ปฏิบัติ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมสร้างความสุขความเจริญและสามารถน าพาพัฒนาจิตใจให้
ไปสู่ธรรมชั้นสูงได้ในที่สุด 

มงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ (สมณานญฺจทสฺสาน ) 
ในคัมภีร์อรรถกถาปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงลักษณะของการเห็นสมณะไว้ว่า  

“การเข้าไปหาการบ ารุงการระลึกการฟังและการเห็นบรรพชิตทั้งหลายผู้ระงับกิเลส
แล้ว อบรมกายวาจาจิตและปัญญาแล้ว ประกอบด้วยความอดทนและความสงบอย่างสูง           
ชื่อว่า การเห็นสมณะ๒๕๙ 
ในคัมภีร์อรรถกถา สารัตถปกาสินี มหาวารวรรค  ได้แสดงถึงการเห็น ๒ ประเภทไว้ มี

ใจความว่า  
“การเห็นนี้นั้นมี ๒ อย่างคือ การเห็นด้วยจักษุ ๑ และการเห็นด้วยญาณ ๑ ในการ

เห็น ๒ อย่างนั้น การได้เห็นคือการได้ดูแลพระอริยทั้งหลายด้วยจักษุอันเลื่อมใส ชื่อว่า การ
ได้เห็นด้วยจักษุ ส่วนการได้เห็นลักษณะอันพระอริยเห็นแล้วและการแทงตลอดลักษณะอัน
พระอริยะแทงตลอดแล้ว ด้วยญาณ ด้วยวิปัสสนา หรือด้วยมรรคและผล ชื่อว่า การได้เห็น
ด้วยญาณ”๒๖๐ 

                                                                                                                                                                      
๒๕๗สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐๑-๕๐๒. 
๒๕๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๙. 
๒๕๙ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๙๙. 
๒๖๐ส .ม.๓๐/๓๘๒/๑๙๔-๑๙๕. 



๒๔๓ 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๙ การเห็นสมณะ หมายถึง การเข้าไปหา การบ ารุง การ
ระลึกถึง การได้ยิน และการเห็นบรรพชิตผู้มีกิเลสสงบระงับแล้วอบรมกาย วาจา จิต และปัญญาแล้ว 
เป็นผู้ฝึกตนอย่างสูงชื่อว่า การเห็นสมณะ 

สมณะ หมายถึง บุคคลผู้ได้รับการอบรมกาย วาจา จิต และปัญญา ค าว่า “อบรม” คือ 
พัฒนาตนเอง มาจากค าว่า ภาวนา ท าให้มี ท าให้เกิดข้ึน ท าให้เจริญ ดังนี้ สมณะจึงเป็นคนที่ได้พัฒนา
กาย วาจา จิต และปัญญา คือ จะมีจิตเมตตา กรุณา ไม่ท าบาปอีกต่อไป ใจสงบอย่างสงัดจากกิเลส
น้อยใหญ่ เป็นผู้บริสุทธิ์ปลอดภัย คือ ไม่เป็นอันตรายแกใคร ๆ๒๖๑ 

ลักษณะของสมณะเมื่อรวมใจความตามพระพุทธวจนะแล้ว สามารถสรุปลักษณะของสมณะ
ได้ ดังนี้ 

๑. สมณะย่อมไม่ท าอันตรายใคร เพราะถ้ายังมีการฆ่า ท าร้ายใครอยู่ หรือแม้แต่สนับสนุนให้
คนอ่ืนท าอย่างนั้น ก็ไม่เรียกว่าสมณะ 

๒. สมณะย่อมไม่เห็นแก่ลาภสักการะ สมณะย่อมด ารงชีพอยู่เพียงเพ่ือความเพียรเท่านั้น ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่กิน ย่อมเว้นขาดจากมิจฉาชีพทุกชนิด 

๓. สมณะต้องบ าเพ็ญสมณธรรม สมณะย่อมไม่นั่นกินนอนกินมีชีวิตเพียงเพ่ือไปวันหนึ่ง ๆ แต่
ต้องฝึกตนให้เข้าถึงความเป็นสมณะที่ดียิ่งขึ้น 

๔. สมณะต้องบ าเพ็ญตบะ หมายถึง การท าความเพียรเพ่ือละกิเลส ต้องท าทุกอย่างเพ่ือ
เอาชนะกิเลสให้ได้ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ สมาทานธุดงค์ เป็นต้น๒๖๒ 

ดังนั้น การเห็นสมณะ คือ การเข้าไปหา การอุปถัมภ์บ ารุง ระลึกถึงสม่ าเสมอ การฟังท่านพูด 
สนทนากับท่าน เห็นจริยาวัตรอันหมดจดงดงามของท่าน ตามหลักพระพุทธศาสนาว่า สมณะ คือ คน
ที่มีกายสงบ หมายถึงละเว้นกายทุจริต ๓ มีวาจาสงบระงับ หมายถึงละเว้นวจีทุจริต ๔ มีใจสงบ 
หมายถึงละเว้นมโนทุจริต ๓ จากการละเว้นทุจริตดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 

๑. การไม่เป็นอันตรายกับใคร ๆ  
๒. ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ  
๓. บ าเพ็ญแต่สมณธรรมและบ าเพ็ญตบะ๒๖๓  

การเห็นสมณะโดยการพบเห็น โดยการคิดถึงสมณะรูป โดยการเห็นจริยวัตร จัดเป็นการเห็น
อย่างยอดเยี่ยม ท าให้ผู้พบเห็นประสบกับสิ่งที่ยอดเยี่ยม คือ 

(๑) ทัสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม 
(๒) สวนานุตตริยะ การฟังอันยอดเยี่ยม 
(๓) ลาภานุตริยะ  การได้อันยอดเยี่ยม 

                                                           
๒๖๑พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐. 
๒๖๒พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๘๖-๘๗. 
๒๖๓พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๑. 



๒๔๔ 

(๔)  สิกขานุตตริยะ การได้ศึกษาอันยอดเยี่ยม 
(๕) ปริจริยานุตตริยะ การปรนนิบัติบ ารุงอันยอดเยี่ยม 
(๖) อนุสสตรนุตตริยะ การระลึกถึงอันยอดเยี่ยม๒๖๔ 

อานิสงส์ของการเห็นสมณะ มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้ได้สติ ฉุกคิดถึงบุญกุศล ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจที่จะท าความดีตามท่าน ท าให้เป็นผู้ไม่ประมาท และเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ได้โดยง่าย๒๖๕ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๒๙  ถือได้ว่า การพบสมณะในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่าเป็นการพบกัลยาณมิตรที่ดี สามารถชี้ทางธรรมอันเป็นทางแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาโดยแท้จริง 
การพบเห็นสมณะเป็นแหล่งของข้อมูลข่าวสาร แหล่งการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งความรู้
ของชุมชน ของสังคม แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะออกจากวัดเป็นเอกเทศแต่พระสงฆ์ หรือ
สมณะ ท่านยังมีบทบาทชี้น าให้คนท าดีละเว้นชั่ว ท าจิตให้บริสุทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้ได้มี
สติฉุกคิดถึงบุญกุศล ท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าความดีตามท่าน ท าให้เป็นผู้ไม่ประมาท เพราะได้
พบผู้ที่ชี้ทางประเสริฐให้ ย่อมสามารถพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนากายและทางใจให้เจริญยิ่งขึ้นในที่สุด 

๑๒) มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสากจฺฉ) 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กล่าวว่า “ค าที่ว่าสนทนาก็คือ ไต่ถามพูดจากันในข้ออรรถข้อธรรม

แก่กันและกัน นั่นแหละช่อว่า ธมฺมสากจฺฉา”๒๖๖ 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายและอานิสงส์ของการสนทนาธรรม

ตามกาลไว้ มีใจความว่า  
“ในเวลาพลบค่ า หรือ ในเวลาย่ ารุ่ง ภิกษุฝุายพระสูตร ๒ รูป ย่อมสนทนาพระสูตร

กัน ฝุายพระวินัยธรก็สนทนาพระวินัยกัน ฝุายพระอภิธรรมก็สนทนาอภิธรรมกัน ฝุายชาดกก็
สนทนาชาดกกัน ฝุายอรรถกถาย่อมสนทนาอรรถกถากัน หรือ สนทนากันในกาลนั้น ๆ เพ่ือ
ช าระจิตที่ถูกความหดหู ความฟูุงซ่าน และความสงสัยชักน าไป การสนทนาตามกาลนี้ ชื่อว่า  

การสนทนาธรรมตามกาล ตรัสว่า “เป็นมงคล” เพราะเป็นเหตุแห่งคุณทั้งหลายมี
ความฉลาดในอาคม คือ นิกายทั้ง ๕ เป็นต้นแล๒๖๗ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรม หรือการสนทนากันในธรรม เรียก 

“ธรรมสากัจฉา” เช่น การถามปัญหาโต้ตอบกัน ดังที่กล่าวกันมาแต่โบราณว่า ในเวลาพลบค่ าหรือใน
เวลาใกล้รุ่ง ภิกษุผู้เรียนพระสูตร ๒ รูป ย่อมสนทนาพระสูตรแก่กันและกัน ภิกษุผู้ทรงพระวินัย ย่อม
สนทนาพระวินัย ภิกษุผู้เรียนอภิธรรมย่อมสนทนาอภิธรรม ภิกษุผู้เรียนชาดกย่อมสนทนาชาดก ภิกษุ

                                                           
๒๖๔ที.ปา.๑๖/๓๒๑/๒๑๖ . 
๒๖๕พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 
๒๖๖พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), ธรรมเทศนามงคล ๓๘, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๔. 
๒๖๗ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๐. 



๒๔๕ 

ผู้เรียนอรรถกถาย่อมสนทนาอรรถกถา หรือเมื่อจิตหดหู่ ฟูุงซ่าน ก็ย่อมสนทนาธรรมกันเพ่ือระงับ
ความหดหู่ฟุูงซ่านเสีย การกระท าอย่างนี้เรียกว่า การสนทนาธรรมตามกาล๒๖๘ 

วิธีสนทนาธรรม มี ๓ ประการ คือ 
๑. สนทนาในธรรม คือเรื่องที่จะสนทนาต้องเป็นเรื่องธรรมะ ให้อยู่ในวงธรรมะ อย่าออกนอก

ทาง เช่น การพูดถึงความดี ก็พูดเฉพาะการท าความดี อย่างเลยไปถึงความอวดดีหรือพูดเรื่องที่ควร
เว้นจากการกระท าความชั่ว เพ่ือให้การกระท าความดีสมบูรณ์ 

๒. สนทนาด้วยธรรม คือ ผู้สนทนาต้องไม่แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะ เช่น ทางกายควร
กระท าด้วยความนอบน้อม ไม่ทะนงว่าตนมีความรู้มากกว่า ทางวาจาควรเป็นวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน 
เป็นวาจาสุภาษิต ไม่กล่าวค าเหน็บแนมล่วงเกิน ถ้าพลาดพลั้งก็ขอโทษ ไม่สนทนาด้วยกิเลสหรือ
โต้เถียงกัน 

๓. สนทนาเพื่อธรรม คือ สนทนาด้วยการตั้งจุดหมายไว้ในใจว่า เราจะหาความรู้ ความเข้าใจ
ในธรรมะจากการสนทนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่อวดรู้กว่าคู่สนทนา แต่สนทนาเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด๒๖๙ 

อานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามกาล มีอยู่หลายประการ เช่น ท าให้มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด ท าให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ฟัง ธรรมที่เคยฟังแล้วยังเข้าใจไม่ชัดเจนย่อมเข้าใจชัดเจนขึ้น 
ท าให้บรรเทาความสงสัยเสียได้ เป็นการท าความเห็นของตนให้ตรง และท าให้จิตเป็นกุศล เป็นต้น๒๗๐ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล คือ มีการพูดคุย
ซักถามธรรมะซ่ึงกันและกัน ระหว่าง ๒ คนขึ้นไป เพ่ือให้เกิดปัญญาและน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์
ให้ได้มากที่สุด ทั้งในการพัฒนาตนเองและบุคคลอ่ืน การสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน 
สามารถน าสิ่งที่สนทนาแลกเปลี่ยนนั้นมาพัฒนาตน และสามารถเผยแผ่สิ่งที่ตนรู้ให้แก่เขา อันจะได้รับ
ประโยชน์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝุาย สามารถแก้ไขและคลายในสิ่งที่สงสัย และเข้าใจในสิ่งนั้นได้มากขึ้น 
สามารถพัฒนาเสริมสร้างสติปัญญา และให้มีความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจ  

สรุปโดยรวม การพัฒนาบุคลากร ด้านเสริมสร้ างศีลธรรม ประกอบด้วยมงคลที่              
๒๖ – ๓๐ สามารถแบ่งได้เป็นการแสวงหาธรรมขั้นกลางมาใส่ตัว ๕ ข้อ ได้แก่ การฟังธรรมตามกาล 
ความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่าย การเห็นสมณะ และการสนทนาธรรมตามกาล เป็นการพัฒนาจิต
ในช่วงระหว่างการปฏิบัติธรรมในขั้นกลาง เพ่ือย่างก้าวไปสู่การปฏิบัติธรรมเบื้องสูงในโอกาสต่อไป 
การปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมในระดับสูงนั้น ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ ทนต่อสิ่งที่บีบ
คั้นทั้งทางกายและทางใจ ดังนั้น ถ้ามีโอกาสควรที่จะศึกษา โดยการฟัง การได้สนทนาแลกเปลี่ยนใน
หลักธรรมย่อมสามารถพัฒนาตนและผู้อ่ืนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ย่อมขัดสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ จนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ และเข้าใจในธรรมที่สูงขึ้นไดใ้นที่สุด  

                                                           
๒๖๘พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒. 
๒๖๙พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๐. 
๒๗๐พระสมชาย านวุฑโฒ, มงคลชีวิตฉบับ “ทางก้าวหน้า”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙-๓๕๕ 



๒๔๖ 

๓.๕.๗ การพัฒนาด้านชีวิตขั้นสุดยอด 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมแล้ว เห็นว่าชีวิตระดับทางโลกนั้นยังหาแก่นสารที่

แท้จริงไม่ได้ เกิดความเบื่อหน่ายและต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้สูงขึ้นไปอีก เมื่อพัฒนาหน้าที่
ทางโลกสมบูรณ์แล้วจะได้พัฒนาชีวิตทางธรรม เพ่ือจะได้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันแท้จริงของชีวิต 
ก็สามารถจะด าเนินการพัฒนาตนเองต่อไปได้โดยด าเนินการตามหลักธรรม ดังนี้ บ าเพ็ญตบะ คือ ลง
มือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพ่ือเผาผลาญกิเลสประพฤติพรหมจรรย์ คือ ด าเนินชีวิตเป็นนักบวชเห็น
อริยสัจ คือ พัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจเพ่ือท านิพพานให้แจ้ง คือ ท าลายกิเลสได้หมดสิ้น 
จนเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง ต่อไปเป็นผลของการปฏิบัติ การพัฒนาจิตขั้นต่อไปก็คือ จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่
มีความโศก จิตปราศจากธุลีคือกิเลสทั้งปวง จิตเกษม เป็นการพัฒนาชีวิตขั้นสุดยอดเป็นอิสระจาก
พันธะทั้งปวง ค าสอนนี้เรียกว่า “อริยะธรรม” คือคุณธรรมหรือหลักธรรมเพ่ือความเป็นพระอริยะ 
ได้แก่ จิตที่ปราศจากเครื่องผูกในวัฏฏะ บุคคลผู้ปลอดโปร่งจากเครื่องผูก ชื่อว่า “จิตเกษม” ซึ่งเป็นจุด
สุดยอดของการพัฒนาชีวิตตามค าสอนของพระพุทธศาสนา การพัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด ประกอบด้วย
มงคล ดังนี้ 

มงคลที่ ๓๑ การบ าเพ็ญตบะ (ความเพียร) (ตโป จ) 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กล่าวว่า “ค าที่ว่า ตปธรรมนั้น ประสงค์ธรรมที่เผากิเลสให้เร่าร้อน 

มีหลายประเภท ขันติ ความอดทน ก็ชื่อว่า ตปธรรมสมถวิปัสสนา ก็ชือว่าตปธรรม รวมความว่า ความ
เพียรประเภทใดอันกุลบุตรประกอบให้มีขึ้นในตัว เป็นเหตุยังกิเลสให้เร่าร้อน กิเลสตั้งอยู่ไม่ได้ ธรรม
ประเภทนั้น ชื่อว่า ตบะ”๒๗๑ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงความหมายของค าว่า ตบะ หรือตปะ และ
อานิสงส์ของการบ าเพ็ญไว้ว่า  

“ตปะ เพราะเผาบาปธรรม. ความประพฤติอย่างพรหม หรือ ความประพฤติของพรหม ชื่อว่า 
พรหมจรรย์. ท่านอธิบายว่า ความประพฤติอย่างประเสริฐ. การเห็นอริยสัจทั้งหลาย  ชื่อว่า อริยสจฺ
จานทสฺสน ..”๒๗๒ และได้พรรณนาความ อานิสงส์ของการบ าเพ็ญตบะ (ความเพียร) มีใจความว่า  

“อินทรีย์สังวรชื่อว่า ตปะ เพราะเผาอภิชฌาและโทมนัสเป็นต้น หรือความเพียรชื่อว่า ตปะ 
เพราะเผาความเกียจคร้าน บุคคลผู้ประกอบด้วยตปะเหล่านั้น ท่านเรียกว่า อาตาปี ตปะนี้นั้น พึง
ทราบว่า เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุละอภิชฌาเป็นต้นและได้ฌานเป็นอาทิ”๒๗๓ 

ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึง ตบะ ในนัยที่แสดงถึงธรรมคือธุดงค์และศีลเอาไว้ว่า “ก็
ธรรมคือธุดงค์ ชื่อว่า ตบะ เพราะเผาผลาญความละโมบด้วยอ านาจแห่งตัณหา...ศีล ชื่อว่าตบะ เพราะ
อรรถว่า ยังอกุศลกรรมทั้งหลายให้เร่าร้อน”๒๗๔ 

                                                           
๒๗๑พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), ธรรมเทศนามงคล ๓๘, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๑. 
๒๗๒ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๐-๒๐๑. 
๒๗๓เรื่องเดียวกัน. 
๒๗๔คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๕, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 



๒๔๗ 

หลักแห่งการบ าเพ็ญความเพียรหลักปฏิบัติเพ่ือเผาผลาญขับไล่กิเลสให้หลุดพ้นออกไปจากใจ
นั้น มี ๒ ประเภท คือ 

๑. แบบค่อยเป็นค่อยไป (สัลเลขะ) เป็นการฝืนกิเลส โดยการปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ค่อยๆ ขัดเกลากันไป 

๒. แบบหักโหมรุนแรง (ธุตังคะ) เป็นการเผาผลาญกิเลสที่หักโหมรุนแรงเด็ดขาด เป็นการ
ปฏิวัติอุปนิสัยได้รวดเร็วฉับพลัน ผู้ปฏิบัติต้องมีความอดทน ความพากเพียร มีก าลังใจ มีความกล้า
หาญที่สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวปฏิบัติส าหรับภิกษุ ส าหรับฆราวาสก็เลือกปฏิบัติไปตามความ
เหมาะสม การบ าเพ็ญตบะแบบหักโหม เรียกว่า ธุดงค์วัตร๒๗๕ 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๑ การบ าเพ็ญตบะ คือการท าความเพียรเผาผลาญบาปความ
ชั่ว คือกิเลสทุกชนิดให้ร้อนจนเกาะติดอยู่ในจิตใจของเราไม่ได้อีก กิเลสจะถูกละลายหายไปด้วยตบะ 
จิตย่อมสะอาดผ่องใส 

ธรรมที่จัดเป็นตบะมีหลายประการ คือ 
๑. อินทรีย์สังวร 
๒. ศีล 
๓. ขันต ิ
๔. การรักษาธุดงค ์
๕. อุโบสถกรรม 
๖. การรักษาความสามัคคี 
๗. การศึกษาพระพุทธพจน์๒๗๖  

องค์ประกอบผู้มีความเพียร ๕ ประการ คือ 
   ๑. เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
    ๒. เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง เป็นต้น 

๓. เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยาท เป็นผู้เปิดเผยตนตามเป็นจริง 
๔. ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม 

   ๕. เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญา...๒๗๗ 
การประพฤติตบะธรรม เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน คือ อินทรีย์สังวรจะเกิดแก่คนผู้มี

หิริโอตตัปปะและสติ คนที่มีหิริโอตตัปปะจะเป็นคนที่มีศีล คนที่มีสติมีอินทรียสังวรมีหิริโอตตัปปะมีศีล 
จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะมียถาภูตญาณทัสสนะเกิด เมื่อเกิดยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาก็เกิด

                                                           
๒๗๕พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑. 
๒๗๖พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๓. 
๒๗๗องฺ.ปญฺจก.๓๖/๕๓/๑๒๔. 



๒๔๘ 

ตามมา เมื่อมีนิพพิทา วิราคะก็เกิด เมื่อวิราเกิด วิมุตติญาณทัสสนะก็เกิดนี้ คือการพัฒนาเป็นลูกโซ่
ของกันและกัน ดังนั้น ตบะในมงคลจึงหมายเอาความเพียรอินทรีย์สังวรและการให้กุศลเกิดขึ้น๒๗๘ 

อานิสงส์ของการบ าเพ็ญตบะ มี ๕ ประการ คือ 
๑. ท าให้เลิกเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองได้ในเร็ววัน 
๒. ท าให้คุณธรรมทั้งหลายเกิดข้ึนในตัวได้ง่าย 
๓. ท าให้มงคลข้อต้นๆ เกิดข้ึนในตนได้มาก 
๔. ท าให้เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้น๒๗๙ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การบ าเพ็ญตบะเป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๑ การบ าเพ็ญตบะ (ความเพียร)การพัฒนาเป็น

ลูกโซ่ของกันและกัน ผู้ที่ต้องการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาตนต้องมีความเพียรและความอดทน หากไม่มี
ความเพียรความอดทนจะหาความส าเร็จไม่ได้เลย ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานทางกาย หรืองานทางใจ มี
ความอดทนอดกลั้นต่อก าลังของกิเลส ทั้งทางโลภ โกรธ หลงที่มาย่ ายีใจของเรา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ
ความส าเร็จในชีวิตต้องพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรและอดทน ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จ
ย่อมอยู่ที่นั่น ผู้ที่มีความเพียรเท่านั้น ที่สามารถฝุาฟันอุปสรรคที่ขวางกั้นได้และน าตนไปสู่ความส าเร็จ
ในชีวิตได้ 

มงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย ์(พฺรหฺมสจฺริยญฺจ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายและอานิสงส์ของพรหมจรรย์ไว้ว่า   

“พรหมจรรย์เป็นชื่อของเมถุนวิรัติ สมณธรรม ศาสนาและมรรค”๒๘๐ 
 และในคัมภีร์เดียวกัน ได้กล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ ความตอนหนึ่งมีใจความว่า  

“...ก็พรหมจรรย์นั้นพึงทราบว่า  เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษ
นานาประการชั้นสูง ๆ๒๘๑ 
ในอรรถกถามหานิบาต เนมิราชชาดก พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพรหมจรรย์ ๓ ระดับไว้ มี

ใจความว่า  
“แต่ในพระพุทธศาสนานี้ ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาเทพนิกายอย่างใด

อย่างหนึ่ง พรหมจรรย์ของเธอชื่อว่าต่ า เพราะเจตนาต่ า เธอย่อมบังเกิดในเทวโลก
ตามผลที่เธอปรารถนานั้น การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติแปดให้บังเกิด ชื่อว่า
พรหมจรรย์อย่างกลาง เธอย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้น 
การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนายังอรหันตมรรคให้บังเกิด ชื่อว่าพรหมจรรย์
อย่างสูงสุด เธอย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้น”๒๘๒ 

                                                           
๒๗๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓-๙๔. 
๒๗๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๒๘. 
๒๘๐ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๘-๒๐๑. 
๒๘๑ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๘-๒๐๒. 
๒๘๒ขุ.ชา.๖๓/๕๙๙/๒๒๒. 



๒๔๙ 

พรหมจรรย์ในคัมภีร์มงคลทีปนี ท่านอธิบายไว้ว่า พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนามี ๑๐ 
ประการ ตามท่ีทา่นได้กล่าวไว้ในอรรถกถาสามัญญผลสูตร และในอิติวุตตกะ คือ 

 ๑. ทาน 
 ๒. เวยยวัจจะ 
 ๓. เบญจศีล 
 ๔. อัปปมัญญา 
 ๕. เมถุนวิรัติ 
 ๖. สทารสันโดษ 
 ๗. วิริยะ 
 ๘. อุโบสถ 
 ๙. อริยมรรค 
 ๑๐. ศาสนา๒๘๓ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ หมายถึง การบวช

ซึ่งละเว้นเมถุน การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน การประพฤติธรรมอันประเสริฐ การครองชีวิต
ประเสริฐ การปฏิบัติตามทางแห่งมรรค ๘ รวมทั้งพระศาสนา๒๘๔ 

พระสมชาย านวุฑฺโฒ ได้กล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่า “เป็นการประพฤติอย่างพระ
พรหม หรือความประพฤติอันประเสริฐ โดยการประพฤติตามคุณธรรมต่าง  ๆ ตามค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เพ่ือปูองกันมิให้กิเลสเฟ่ืองฟูกลับขึ้นมาอีก จนกระทั่งหมดกิเลส จึง
ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามชั้นภูมิจิตของตน”๒๘๕ 

การประพฤติพรหมจรรย์ดังที่กล่าวมา จึงถือว่าประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐล้ าเลิศ เพราะเว้น
จากบาป ละกิเลสทั้งปวง เป็นสิ่งที่ดีอันบุคคลควรน าไปปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้วได้ดังนี้ ทาน คือการให้ 
เวยยาวัจจะ คือการขวนขวายช่วยเหลือคนอ่ืน อาสาสมัคร การรักษาศีล ๕ ถือเป็นพรหมจรรย์แห่ง
โลกธาตุ พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เมถุนวิรัติ การงดเว้นจากเมถุนธรรม 
สทารสันโดษยินดีเฉพาะภรรยาของตนเอง วิริยะ ความเพียร อุโบสถศีล และอริยมรรคมีองค์ประกอบ 
๘ ประการ และศาสนา ธรรมเทศนา และอัธยาศัย คือการประพฤติทางใจ  

ชั้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น คือ 
๑. พรหมจรรย์อย่างต้นคือ ทาน เวยยาวัจจะ และเบญจศีล (ข้อ ๑-๒-๓) 
๒. พรหมจรรย์อย่างกลางคือ อัปปมัญญา เมถุนวิรัติ และสทารสันโดษ (ข้อ ๔-๕-๖) 
๓. พรหมจรรย์อย่างสูงคือ วิริยะ อุโบสถ อริยมรรค และศาสนา (ข้อ ๗-๘-๙-๑๐)๒๘๖ 
วิธีประพฤติพรหมจรรย์ 

                                                           
๒๘๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๙. 
๒๘๔พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๘๑. 
๒๘๕พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๙. 
๒๘๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๓๐. 



๒๕๐ 

การประพฤติพรหมจรรย์นี้ เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถน ามาประพฤติปฏิบัติได้ทั้งบรรพชิตและ
ฆราวาส เพียงแต่การประพฤติระหว่างบรรพชิตกับฆราวาสนั้นมีความแตกต่างกันในด้านความ
เคร่งครัดตามก าลังและภาวะหรือความเหมาะสม ดังที่พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ค า
ว่าพรหมจรรย์ มักรู้จักกันในความหมายแคบๆ เพียงแค่การครองเพศบรรพชิตและการงดเว้นจาก
เมถุนธรรมอันเป็นความหมายหนึ่งเท่านั้น ความจริงพระพุทธเจ้าทรง ใช้ค าว่าพรหมจรรย์ หมายถึง 
ระบบการครองชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งหมด หรือหมายถึงตัวพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว”๒๘๗ 

การประพฤติพรหมจรรย์ มีวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. พรหมจรรย์เบื้องต้น ผู้ครองเรือนควรครองตนด้วยการรักษาศีล ๕ มีความพอใจในคู่ครอง 
๒. พรหมจรรย์ขั้นกลาง ผู้ครองเรือนควรรักษาศีล ๕ เป็นนิตย์ และควรรักษาอุโบสถศีล หรือ

ศีล ๘ ทุกวันพระ เดือนละ ๔ ครั้ง 
๓. พรหมจรรย์ขั้นสูง ส าหรับผู้ครองเรือน ถือศีล ๘ ตลอดชีวิตและครองชีวิตที่ประเสริฐ 

ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด ส าหรับภิกษุก็ประพฤติสมณธรรม 
พรหมจรรย์ทุกข้ันจะตั้งม่ันอยู่ได้ต้องอาศัยการบ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักพ้ืนฐานและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นโดยการยึดหลักไตรสิกขา๒๘๘ 
การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นการท างานที่ไม่เกิดโทษ หรือการประพฤติที่ไม่เกิดโทษทุกข์ 

(อนวัชชกรรม) การงดเว้นจากบาปความชั่วทุกอย่างทุกประการ (บาปวิรัติ) การส ารวมจากการเสพดื่ม
น้ าเมา คือ สุราเมรัยและของมึนเมาท าให้เกิดความประมาททุกชนิด (มัชชสัญญมะ) ความเพียรเผา
กิเลส (ตบะ) และความอดทนทั้งความอดกลั้นด้วย (ขันติ) นอกจากนี้การประพฤติพรหมจรรย์ จึงเป็น
หลักการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นตามล าดับ ใครก็ตามที่เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ข้อแรกได้ชื่อว่า
มีพ้ืนฐานมั่นคงแล้ว เป็นการปรับพ้ืนจิตใจให้แน่นหนามั่นคง รองรับงาน ละกิเลสได้ การปฏิบัติตาม
หลักมงคลสูตรที่ผ่านมาท้ังหมด ถือว่าผู้ปฏิบัติได้รับผลทางโลกิยธรรมสมบูรณ์ครบถ้วน ได้เริ่มต้นชีวิต
ปรุงจิตใจตน การประพฤติพรหมจรรย์จึงเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ส าคัญที่สุด เพ่ือก้าวย่างเข้าสู่
โลกุตรธรรม เหนือโลก คืออยู่นอกเหนือกระแสโลกธรรม ๘ ประการ เตรียมการเพ่ือการรู้อริยสัจจะ 
การเว้นจากเมถุน การเสพกาม และการบ าเพ็ญสมณธรรม คือ สมถะและวิปัสสนา จึงเป็นพรหมจรรย์ 
เหตุก าจัดกิเลสให้ขาดจากจิตสันดานโดยไม่เหลือในโอกาสต่อไป๒๘๙ 

อานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ เกิดผลมาก แต่เมื่อกล่าว สรุปโดยย่อแล้ว แบ่ง
ออกเป็น ๖ ประการ คือ 

๑. ท าให้ปลอดโปร่งใจ ไม่ต้องกังวลหรือระแวง 
๒. ท าให้เป็นอิสระเหมือนนกในอากาศ 

                                                           
๒๘๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก 

จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙๐. 
๒๘๘พระมหาประเสริฐ าณสีโล (ธรรมจง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิง 

จริยศาสตร์ในมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 
๒๘๙พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๔-๙๕. 



๒๕๑ 

๓. ท าให้มีเวลามากในการบ าเพ็ญความดี 
๔. ท าให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลาย 
๕. ท าให้ศีล สมาธิ ปัญญา เจริญรุดหน้า ไม่ถอยกลับ 
๖. ท าให้พ้นทุกข์ได้ในที่สุด บรรลุมรรค ผล นิพพานได้โดยง่าย๒๙๐ 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่า การประพฤติพรหมจรรย์เป็นมงคลอันสูงสุด 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์เป็นการประพฤติธรรม

อันประเสริฐ การครองชีวิตอันประเสริฐ เป็นหลักการปฏิบัติที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
ตามล าดับ พรหมจรรย์ทุกขั้นจะตั้งมั่นอยู่ได้ต้องอาศัยการบ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักพ้ืนฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นโดยการยึดหลักไตรสิกขา ท าให้มีพ้ืนฐานมั่นคงแล้ว  ยังช่วยปรับพ้ืน
จิตใจให้แน่นหนามั่นคง รองรับกับงาน และช่วยละกิเลสได้ 

มงคลที ่๓๓ การเห็นอริยสัจ (อริยสจฺจาน ทสฺสน ) 
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กล่าวว่า “อริยสัจ แปลว่า ของจริงอันประเสริฐ ของจริงไม่มีข้าศึก 

ได้แก่ จตุราริยสัจทั้ง ๔ คือ ทุกข์๑ เหตุแห่งทุกข์๑ ความดับทุกข์๑ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์๑ 
คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ชื่อว่า ของจริงอริยสัจ”๒๙๑ 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึง การเห็นมรรค โดยตรัสรู้อริยสัจ ๔ ที่กล่าวไว้
แล้วในกมารปัญหา ชื่อว่า อริยสัจจานทัสสนะ. อริยสัจจานทัสสนะนั้น ตรัสว่า เป็นมงคล เพราะเป็น
เหตุล่วงทุกข์ในสังสารวัฏ”๒๙๒ 

ปฐมปัณณาสก์ ภัณฑคามวรรคที่ ๑ อนุพุทธสูตร ว่าด้วยอริยธรรม ๔ พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ตรัสพระธรรมเทศนา อริยสัจ ๔ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงโทษของการไม่เห็นอริยสัจ และอานิสงส์ของ
การเห็นอริยสัจไว้ว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ ไม่แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอ
ทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลนาน ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน? คือ  

 เพราะไม่รู้แจ้ง ไมแ่ทงตลอดอริยศีล เราและเธอทั้งหลาย จึงท่องเที่ยวเร่ร่อนไป
ตลอดกาลนาน 

เพราะไม่รู้แจ้ง ไม่แทงตลอดอริยสมาธิ เราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเร่ร่อนไป
ตลอดกาลนาน 

เพราะไม่รู้แจ้ง ไม่แทงตลอดอริยปัญญา เราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเร่ร่อนไป
ตลอดกาลนาน 

เพราะไม่รู้แจ้ง ไม่แทงตลอดอริยวิมุตติ เราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเร่ร่อนไป
ตลอดกาลนาน 

                                                           
๒๙๐พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๔๑-๓๔๒. 
๒๙๑พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), ธรรมเทศนามงคล ๓๘, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๕. 
๒๙๒ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๒. 



๒๕๒ 

ภิกษุทั้งหลาย อริยศีลนี้นั้นเรารู้แจ้งแทงตลอดแล้ว อริยสมาธิ เราก็รู้แจ้งแทง
ตลอดแล้ว อริยปัญญาเราก็รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว อริยวิมุตติเราก็รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว     
ตัญหาในภพเราตัดขาดแล้ว เครื่องน าไปสู่ภพหมดสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ย่อมไม่มี” ๒๙๓ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ หมายถึง การเห็นด้วยการรู้ เรียนรู้ ชื่อว่า 

เห็นอริยสัจ ๔ คือ ของจริง หรือความจริงอันประเสริฐ เป็นไปเพ่ือพระนิพพาน  
ธรรม ๔ อย่างที่ควรรู้ยิ่ง ได้แก่ อริยสัจ มี ๔ ประการ คือ 
๑. ทุกขอริยสัจ   
๒. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ 
๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ๒๙๔ 
ซึ่งในอริยสัจ ๔ อธิบายความหมายได้ ดังนี้ 
๑. ทุกขอริยสัจ  หมายถึง  ทุกข์ สิ่งที่ทนได้ยาก หมายถึง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ซึ่ง

ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีหลายประการ อาทิ  สภาวะทุกข์ ความทุกข์ประจ า หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เช่น การเกิด การแก่ และการตาย และปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร ทุกข์ที่เกิดจากจิตใจ ต่อสิ่งที่มากระทบ 
เช่น ความโศกเศร้า ความเสียใจ ความน้อยใจ ความกลัดกลุ้มใจ การพลัดพรากจากของอันเป็นที่รัก 
เป็นต้น 

๒. ทุกขสมุทัยอริยสัจ หมายถึง  สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ในทางพระพุทธศาสนาหมายเอา
ความทะยานอยากอันเกิดจากตัณหา ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

     ๒.๑ กามตัณหา ความอยากได้ เช่น อยากได้ของสวยงาม ยินดีในสิ่งที่น่าพอใจ 
     ๒.๒ ภวตัณหา ความอยากเป็น เช่น อยากเป็นเศรษฐี อยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคม 
     ๒.๓ วิภวตัณหา ความไม่อยากเป็น เช่น ไม่อยากเป็นคนจน ไม่อยากแก่ ไม่อยากตาย 
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ หมายถึง นิโรธ ความดับทุกข์ หมายถึง สภาพหมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง 

หมดตัณหาเครื่องร้อยรัดให้เกิดทุกข์ มีใจอันสงบอันปราศจากความโศก ความกังวล ความเศร้าหมอง
ทัง้ปวง มีพระนิพพานเป็นที่สุด 

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หมายถึง มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์ ข้อปฏิบัติตาม
ทางมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ๘ ประการ 

    ๔.๑ สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณจริง บาป-บุญมีจริง 
    ๔.๒ สัมมาสังกัปปะ มีความคิดชอบ คือคิดที่จะออกจากกาม ไม่พยาบาท ไม่คิด

เบียดเบียน เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
    ๔.๓ สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
    ๔.๔ สัมมากัมมันตะ การท าการงานชอบ เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ประพฤติ

พรหมจรรย์ เว้นจากการเสพกาม 

                                                           
๒๙๓ส .ส.๓๕/๑/๑-๒. 
๒๙๔ที.ปา.๑๖/๔๐๘/๓๙๐. 



๒๕๓ 

   ๔.๕ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ เว้นจากการประกอบอาชีพในทางที่ผิด ประกอบอาชีพ
ในทางสุจริต เช่น ไม่ขายสิ่งมึนเมา ไม่ค้าของผิดกฎหมาย ไม่ค้าขายชีวิตผู้อื่น เป็นต้น 

   ๔.๖ สัมมาวายามะ มีความเพียรชอบ คือเพียรปูองกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในตน ที่เกิด
แล้วท าให้หมดไป ที่ยังไม่เกิดก็เพียรให้เกิดขึ้น และเพียรรักษาความดีที่เกิดแล้วให้ดียิ่งขึ้น 

   ๔.๗ สัมมาสติ มีความระลึกชอบ คือ ไม่ปล่อยให้จิตฟุูงซ่าน มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ 
   ๔.๘ สัมมาสมาธิ มีจิตตั้งมั่นชอบ คือมีใจมั่นคง เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 

ธรรมในธรรม ซึ่งสมาธินี้มีได้ทั้งระดับโลกิยธรรม และน าไปสู่ระดับโลกุตรธรรมในที่สุด๒๙๕ 
การเห็นอริยสัจ ๔ ครั้งสุดท้าย คือ หมดกิเลส ได้แก่ การบรรลุพระอรหัตตมรรค หรือ

อรหัตตผล คือ การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ด้วยการละสังโยชน์ได้ท้ัง ๑๐ ข้อ 
 ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน 
 ๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยและในการปฏิบัติ 
 ๓. สีลพพตปรามาส ความเชื่อถือศีลและพรตอย่างผิดๆ 
 ๔. กามราคะ (การตัดตัวกามราคะได้หมด) 
 ๕. ปฏิฆะ การตัดโทสะได้หมด 
 ๖. รูปราคะ ความติดในการเกิดในรูปพรหม 
 ๗. อรูปราคะ ความติดหรือความเยื่อใยในการเกิดในอรูปพรหม 
 ๘. มานะ ความถือตัวว่าตนเองดีหรือเลวกว่าเขา 
 ๙. อุทธัจจะ ความฟูุงซ่านของจิต 
 ๑๐. อวิชชา การไม่รู้เห็นอริยสัจ๒๙๖ 
การพัฒนาตามหลักรู้อริยสัจ ๔ เป็นการพัฒนาจิต ดังนั้น จึงต้องรู้ครบถ้วนตามกระบวนการ

จึงสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้น คือรู้กิจในอริยสัจ ซึ่งเป็นข้อที่ต้องท าในอริยสัจ ๔ แต่ละอย่างคือ 
ปริญญา การก าหนดรู้ เป็นกิจในทุกข์ ปหานะ การละ เป็นกิจในสมุทัย สัจฉิกิริยา การท าให้แจ้ง หรือ
การบรรลุ เป็นกิจในนิโรธ ภาวนา การเจริญคือปฏิบัติบ าเพ็ญ เป็นกิจในมรรค๒๙๗ ดังนั้น การเห็น
อริยสัจจากการได้ปฏิบัติตามทางแห่งมรรควิธีแล้ว เป็นหนทางที่สามารถเห็นทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ และ
ดับทุกข์ได้จริง มีพระนิพพานเป็นที่สุด 

การเห็นอริยสัจนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการพบเห็นหรือการคิดเห็น แต่เป็นการรู้เห็นด้วยธรรมจักษุ 
รู้เห็นด้วยญาณทัสสนะที่แจ่มแจ้ง ซึ่งผู้ที่จะสามารถรู้เห็นในระดับนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมตนตามหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามาอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
จนกระท่ังเกิดญาณทัสสนะแล้ว จึงใช้ญาณทัสสนะนั้นพิจารณาอริยสัจ ๔ ต่อไป เมื่อบุคคลเห็นอริยสัจ
ด้วยธรรมจักษุแล้ว ย่อมรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ไปตามความเป็นจริง กิเลสทั้งหลายย่อมสูญสิ้นไปจากใจ 

                                                           
๒๙๕พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑๔-๓๑๖. 
๒๙๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๔๔. 
๒๙๗พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๘. 



๒๕๔ 

เข้าถึงพระอรหันต์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์
จึงทรงสอนว่า การเห็นอริยสัจเป็นมงคลอันสูงสุด 

สรุปได้ว่า การพัฒนาในมงคลที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจได้จากการปฏิบัติตามทางแห่งมรรควิธี
แล้ว เป็นหนทางที่สามารถเห็นทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์ และดับทุกข์ได้จริง มีพระนิพพานเป็นที่สุด ผู้ที่จะ
สามารถรู้เห็นในระดับนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตนตามหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา
มาอย่างดีแล้ว 

มงคลที่ ๓๔ การเห็นแจ้งในพระนิพพาน (นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ) 
ในธาตุสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง นิพพานธาตุ ๒ ประการ คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และ

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไว้มีใจความว่า  
“ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ ประการเป็นไฉน คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ 

และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑”๒๙๘   
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความในพระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถา

ประพันธ์ดังนี้ว่า  
“นิพพานธาตุ ๒ ประการ พระตถาคต ผู้มีจักษุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว ผู้

คงท่ี ประกาศไว้แล้ว อันนิพาพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ ชื่อว่า สอุปาทิเสสะ เพราะสิ้น 
ตัณหาเครื่องน าไปสู่ภพ ส่วนนิพพานธาตุ (อีกอย่างหนึ่ง เป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดย
ประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้า ชื่อว่า อนุปาทิเสสะ ชนเหล่าใด รู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง
แล้วนี้ มีจิตหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้นตัณหาเครื่องน าไปสู่ภพ มีจิตหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้นตัณหา
เครื่องน าไปสู่ภพ มีจิตหลุดพ้นแล้ว เพราะสิ้นตัณหาเครื่องน าไปสู่ภพ ชนเหล่านั้นยินดีแล้วใน
นิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระ เป็นผู้คงท่ีละภพได้ทั้งหมด”๒๙๙  
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้แสดงถึงความหมายของการท านิพพานให้แจ้งในมงคล

ข้อนี้ว่า  
“อรหันตผล ท่านประสงค์เอาว่า นิพพาน ในที่นี้ชื่อว่า นิพพานสัจฉิกิริยา (กระท า

ให้แจ้งในนิพพาน).จริงอยู่ อรหัตผลแม้นั้น ท่านกล่าวว่า “นิพพาน” เพราะออกจากที่เข้าใจ
กันว่า วานะ เพราะร้อยไว้ในคติ ๕ การถึงหรือการพิจารณาพระนิพพานนั้น เรียกว่า สัจฉิ
กิริยา แต่การท าให้แจ้งพระนิพพานนอกนี้ส าเร็จได้ด้วยการเห็นอริยสัจ ๔ นั่นแล...”๓๐๐  
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๔ เห็นแจ้งพระนิพพาน พระนิพพาน คือ การปฏิบัติทางจิต 

จนจิตถึงความหลุดพ้น ไม่กลับมาเวียนว่ายในวัฏสงสาร หมายถึง สภาพจิตที่หมดกิเลส แดนที่ผู้หมด
กิเลสแล้ว ไปเสวยสุขเป็นอมตะอยู่ ณ ที่นั้นๆ๓๐๑  

 

                                                           
๒๙๘ขุ.อิติ.๔๕/๒๒๒/๒๙๔. 
๒๙๙ขุ.อิติ.๔๕/๒๒๒/๒๙๔-๒๙๕. 
๓๐๐ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๒. 
๓๐๑พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๗. 



๒๕๕ 

นิพพาน มี ๒ ประการ คือ 
๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลส มีรูปนาม ยังมีชีวิตอยู่ 
๒. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสด้วย เสียชีวิตแล้วด้วย ไม่มีรูปนาม๓๐๒ 
ภาวะของพระนิพพาน  
(๑)  นิพพาน การดับกิ เลสและกองทุกข์ เป็นโลกุตรธรรม เป็นจุดหมายสู งสุดใน

พระพุทธศาสนา๓๐๓ 
(๒) พระนิพพานไม่เร่าร้อน ไม่เศร้าโศก หลุดจากเครื่องร้อยรัด คือ กามภพ ทิฏฐิ และอวิชชา 

ไม่ยินดียินร้าย ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก พ้นจากเครื่องข้อง คือบุญและบาป ไม่แสวงหากามอีกต่อไป 
(๓) นิพพาน คือ การดับทุกข์ การดับทุกข์เสียได้เป็นความสุข ความไม่มีความสุข คนไม่มี

ความสุขเพราะละเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้ นิพพานเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของมนุษย์ เป็นจุดมุ่งหมาย
ของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าสู่พระธรรมวินัยนี้จะต้องปฏิบัติเพ่ือไปยืนอยู่ ณ จุดนี้ให้ได้ ซึ่งถือว่าเป็น
สภาวะที่สุขสบายที่สุด เพราะเป็นสภาวะของผู้ด ารงอยู่ ณ จุดคือนิพพาน๓๐๔ 

นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้ให้นิยามในเรื่อง นิพพาน ไว้ ดังนี้ 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า นิพพานแปลได้ ๓ อย่าง คือ 
๑. ปราศจากตัณหา 
๒. ไม่มีเครื่องเสียบแทง และ 
๓. แปลว่า ดับ คือ ดับกิเลสและทุกข์สิ้นเชิง๓๐๕ 
สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๔ การเห็นแจ้งในพระนิพพาน เป็นผู้เข้าสู่ภาวะไม่

มีความเห็นแก่ตัว ไม่เอาประโยชน์ของสังคม ของแผ่นดิน และของโลกมาเป็นของตน มีจิตบริสุทธิ์ผ่อง
ใส ไม่เศร้าโศก มีมีทุกข์ เพราะละเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดได้ มนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนเองจนจิตหลุดพ้น
เข้าถึงฝั่งพระนิพพาน เป็นการพัฒนาทางจิต มีจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา การท านิพพานให้แจ้งมีท าให้เกิดผลหลายประการ คือ ท าให้จิตใจไม่หวั่นไหวในโลก
ธรรม ท าให้จิตไม่โศก ท าให้จิตปราศจากธุลี และท าให้จิตเกษม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึง
ทรงสอนว่า การท านิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอันสูงสุด 

มงคลที่ ๓๕ จิตตั้งม่ันไม่หว่ันไหวในโลกธรรม (ผุฏ สฺสโลกธมฺเมหิจิตฺต ยสฺส น กมฺปติ) 
มงคลสูตรในขุททกปาฐะ ได้แสดงถึงจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไว้ว่า 

 “จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ไม่เศร้าหมอง ด้วย
ละอองกิเลส เกษมนี่ก็เป็นมงคลอุดม”๓๐๖ 

                                                           
๓๐๒ขุ.อิติ.๔๕/๒๒๒/๓๐๔. 
๓๐๓พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๒๕. 
๓๐๔พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๗. 
๓๐๕สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๗. 
๓๐๖ขุ.ขุ.๓๙/๖/๑๑๗. 



๒๕๖ 

ในอรรถกถาปฐมอัปปิยสูตรที่ ๓ โลกธรรมสูตร ว่าด้วยโลกธรรม ๘ ประการ พระพุทธองค์
ได้ตรัสถึงโลกธรรม ๘ ประการไว้มีใจความว่า  

“ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้ คือ ลาภ๑ ความไม่มีลาภ๑ ยศ๑ ความไม่มียศ๑ นินทา๑ 
สรรเสริญ๑ สุข๑ ทุกข์๑ เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่
ท่านเป็นนักปราชญ์มีสติ ทราบธรรมเหล่านี้แล้ว พิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ธรรมอันน่าปรารถนาย่อมย่ ายีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินดียินร้ายต่อ
อนิฏฐารมณ์ ท่านขจัดความยินดีและความยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่ อนึ่ง ท่านทราบทาง
นิพพานอันปราศจากธุลี ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง๓๐๗ 

 นอกจากนี้ พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้อธิบายความหมายในเชิงปฏิบัติของ               
โลกธรรม ๘ ไว้ ดังนี้ คือ  

โลกธรรม คือ ธรรมที่อยู่ประจ าโลก หมายถึง สิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกนั่นเอง แม้ว่าเราจะเกิด
หรือไม่เกิด สิ่งนี้ก็มีอยู่แล้ว ได้แก่ สิ่งที่น่าปรารถนา ที่เรียกว่า อิฏฐารมณ์ ๔ ประการ คือ 

๑. การได้ลาภ 
๒. การได้ยศ 
๓. การได้สรรเสริญ 
๔.การได้สุข๓๐๘ 
อีกประการหนึ่ง ในตรงกันข้ามกับสิ่งที่น่าปรารถนา เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่น่า

ปรารถนา และสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานี้ ก็มีอยู่ ๔ ประการ คือ 
๑. การเสื่อมลาภ 
๒. การเสื่อมยศ 
๓. การถูกนินทา 
๔. ความทุกข์๓๐๙ 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม เป็นผลของการพัฒนาทางจิต 

จนจิตถึงฝั่งพระนิพพาน จิตปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัด ปราศจากความโลภ ปราศจากราคะ 
ปราศจากความโกรธและความหลง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบ 

จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม คืออะไร 
(๑) จิตหวั่น คือ ความหวั่นหวาดกังวล กลัวว่าจะประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ 
(๒) จิตไหว คือ ความปรารถนาอยากได้สิ่งที่รักที่ชอบใจ๓๑๐ 

                                                           
๓๐๗อง.ฺอฏฺ ก.๓๗/๙๕/๒๕๕-๒๕๖. 
๓๐๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๗๑. 
๓๐๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๒. 
๓๑๐พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๘. 



๒๕๗ 

โลกธรรม เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจ าโลก ที่ทุกคนต้องพบและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประสบ มีอยู่ ๘ ประการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

ประเภทท่ี ๑ ฝ่ายที่คนทั่วไปปรารถนาอยากได้ แบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ 
๑) ได้ลาภ คือ การได้ประโยชน์ เช่น ได้ทรัพย์ ได้บุตร-ภรรยา ได้บ้าน ได้ที่ดิน ได้เพชรนิล

จินดาต่าง ๆ เป็นต้น 
๒) ได้ยศ คือ การได้รับต าแหน่ง ได้รับฐานะ ได้อ านาจเป็นใหญ่เป็นโต  
๓) ได้สรรเสริญ คือ การได้ยินได้ฟังค าชมเชย ค ายกยอ ค าสดุดีที่คนอื่นให้เรา 
๔) ได้สุข คือ ได้รับความสบายกายสบายใจ ได้ความเบิกบานร่าเริง ได้ความบันเทิงใจ ทั้ง 

๔ อย่างนี้ เป็นเรื่องที่คนทั่วไปชอบ ยังไม่ได้ก็คิดหา ครั้นหาได้แล้วก็คิดหวง หวงมาก ๆ เข้าก็หึง การมี
จิตที่มีอาการหา หวง ห่วง หึง นี่แหละที่เรียกว่า จิตไหว 

ประเภทท่ี ๒ ฝ่ายที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดกับตน แบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ 
๑) เสื่อมลาภ คือ ผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วเสียไป เช่น เสียเงิน เสียที่อยู่ เสียลูกรักตายเสีย 

เมียรักตายจาก 
๒) เสื่อมยศ คือ ถูกลดความเป็นใหญ่ ถูกถอดออกจากต าแหน่ง ถูกถอดจากอ านาจ 
๓) ถูกนินทา คือ ถูกต าหนิติเตียน ถูกด่าว่าในที่ต่อหน้าหรือลับหลัง 
๔) ตกทุกข์ คือ ได้รับความทุกข์ทรมาน ทางกายหรือทางใจ 

ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นเรื่องที่คนเราไม่ชอบ ไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัว เมื่อยังมาไม่ถึง จิตก็
หวั่นว่ามันจะมา เมื่อมันมาแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อไรจะไปเสียที เสียไปแล้วก็ยังหวั่นกลัวว่ามันจะกลับมาอีก 

จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม หมายถึง  สภาพจิตของผู้ท านิพพานให้แจ้งแล้ว มีใจตั้งมั่น เกิด
ความมั่นคงหนักแน่นดุจขุนเขา เป็นอุเบกขาวางเฉยได้ 

เมื่อพบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ตกทุกข์ จิตก็ไม่หวั่น 
เมื่อพบกับความได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ เป็นสุข จิตก็ไม่ไหว 
ผู้ที่พัฒนาจิตจนถึงความหลุดพ้น มีพระนิพพานเป็นที่สุดย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบ 

เพราะรู้เท่าทันในโลก ในกองสังขารทั้งปวง ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เที่ยง ไม่จีรัง ไม่ยั่งยืนอะไร ลาภมี
ได้ก็เสื่อมได้ ยศต าแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่ของเราตลอดไป สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ ทุกคนต้องพบ
ทั้งนั้น และในที่สุดก็ต้องเสื่อมหายไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์๓๑๑ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๕ จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในโลกธรรม คือสภาพจิตที่
มีใจตั้งมั่น สงบ เยือกเย็น ปราศจากกิเลส มีความมั่นคงหนักแน่น เป็นอุเบกขาวางเฉยได้ เป็นผู้ที่
พัฒนาจิตจนถึงความหลุดพ้น มีพระนิพพานเป็นที่สุดย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบ เพราะรู้เท่าทัน
ในโลกและในที่สุดก็ต้องเสื่อมหายไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์ 

มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก (อโสก )  
ในคาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ ๑๖ หมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นที่รัก ความตอนหนึ่งว่า  

                                                           
๓๑๑พระอุดม สุทฺจิตฺโต (เฮียงราช), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม

หลักมงคลสูตร”, อ้างแล้ว, หน้า ๙๙. 



๒๕๘ 

“ความโศกเกิดแต่ของที่รัก ภัยย่อมเกิดแต่ของที่รัก เมื่อหลุดพ้นจากของที่รัก ความ
โศกย่อมไม่มีภัยจักมีแต่ที่ไหน”๓๑๒ 
ความรักไม่ว่าจะเกิดจากรักคน รักสัตว์ หรือรักสิ่งของ ก็ท าให้เกิดความโศกได้ทั้งนั้น แต่ที่

หนักที่สุดก็มักจะเป็นเรื่องคน โดยเฉพาะการพลัดพรากจากของรักของหวงทั้งปวง ย่อมก่อให้เกิด
ความเศร้าโศกเป็นธรรมดา เช่น การจากไปของคนท่ีเรารัก ท าให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจแก่ญาติมิตร
ที่อยู่เบื้องหลัง แต่หากผู้ใดสามารถพัฒนาจิตจนถึงจุดสูงสุดเข้าถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมเข้าใจในสภาพ
ความเป็นจริงของโลกได้ว่า เมื่อทุกสิ่งมีการเกิดขึ้น ย่อมเปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง และสลายในที่สุด
เป็นธรรมดา คนผู้นั้นย่อมไม่มีความโศกในจิตเลย 

ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึงจิตของขีณาสพ ซึ่งเป็นจิตที่ไม่มีความโศกไว้ว่า 
“จิตของพระขีณาสพนั้น ชื่อว่า อโสกะ เพราะไม่มีความเศร้าโศก ที่ท่านกล่าว

โดยนัยเป็นต้นว่า ความโศก ความเศร้าใจ ความแห้งใจ ความแห้งผากภายใน ความ
เศร้าโศกภายใน ความที่ใจถูกความเศร้าโศกแดเผา”๓๑๓ 

 
ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ ๙ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโสกะหรือความโศกไว้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย โสกะ(ความแห้งใจ) เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย ความโศก 
ความเศร้าใจ ความแห้งใจ ความผาก ณ ภายในความโศก ณ ภายในของสัตว์ ผู้
ประกอบด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งและผู้ที่ความทุกข์อันใดอันหนึ่งมาถูกต้องแล้ว 
อันใดเล่า ภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่กล่าวว่า โสกะ.”๓๑๔ 

 
การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก เป็นผลที่ได้รับมาจากการพัฒนาจิตจนถึงพระ

นิพพาน จิตย่อมไม่ติดข้องในโลกธรรม ๘ หรือสิ่งทั้งปวงที่มากระทบ 
จิตโศก คืออะไรค าว่า โศก มาจากภาษาบาลีว่า โสกะ แปลว่า แห้ง 
จิตโศก หมายถึง สภาพจิตใจที่แห้งผาก เหมือนดินแห้ง ใบไม้แห้ง หมดความชุ่มชื่น 

เนื่องจากไม่สมหวังในความรักความปรารถนา ท าให้มีอาการเหี่ยวแห้งหม่นไหม้ โหยหาขึ้นในใจ ซึม
เซาไม่อยากรับรู้อารมณ์อ่ืนใด ไม่อยากท าการงาน 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า “ความเศร้าโศกเกิดแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่รักสิ่งที่ยินดี สิ่งที่ใคร่และ
สิ่งที่อยากได้ แม้ภัยก็เกิดแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่รัก สิ่งที่ยินดี สิ่งที่ใคร่และสิ่งที่อยากได้ เมื่อจิตหลุดพ้นจาก
สิ่งที่ชอบ หน่ายรัก สิ้นยินดี หยุดใคร่และหมดความอยากเสียแล้ว ความเศร้าโศกก็เป็นอันไม่มี”๓๑๕ 

จากค าอธิบายดังกล่าวข้างต้น ท าให้เราได้ทราบลักษณะของความทุกข์ทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งกล่าวถึงทุกข์ ๑๑ ประการ ความเศร้าโศกนั้นเป็นอย่างหนึ่งในบรรดาความทุกข์ของคนเรา ซึ่งเรา
ปุถุชนก็ต้องประสบทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ คือ 

                                                           
๓๑๒ขุ.ธ.๔๒/๒๖/๓๓๐. 
๓๑๓ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๖. 
๓๑๔ที.ม.๑๔/๒๙๕/๒๒๔. 
๓๑๕สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒๒. 



๒๕๙ 

 ๑. ชาติปิ ทุกขา     ความเกิดเป็นทุกข ์
 ๒. ชราปิ ทุกขา     ความแก่เป็นทุกข์ 
 ๓. มรณัมปิ ทุกขัง    ความตายเป็นทุกข์ 
 ๔. โสกะ      ความเศร้าโศกเป็นทุกข ์
 ๕. ปริเทวะ     ความคร่ าครวญเป็นทุกข์ 
 ๖. ทุกขะ      ความทุกข์กายเป็นทุกข์ 
 ๗. โทมนัส      ความทุกข์ใจเป็นทุกข ์
 ๘. อุปายาส      ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ 
 ๙. อัปปิเยหิสัมปโยโค ทุกโข    การประสบกับสิ่งที่ไมน่่าปรารถนาก็เป็นทุกข์ 
 ๑๐. ปิเยหิวิปปโยโค ทุกโข    การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ 
 ๑๑. ยัมปิจฉัง นะ ลภติ ตัมปิ ทุกขัง   ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์๓๑๖ 
จะเห็นได้ว่า ทุกข์ ๑๑ ประการ ท าให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจแก่ญาติมิตรที่อยู่เบื้องหลัง แต่

หากผู้ใดสามารถพัฒนาจิตจนถึงจุดสูงสุดเข้าถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของ
โลกว่า เมื่อทุกสิ่งมีการเกิดขึ้น ย่อมเปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง และสลายในที่สุดเป็นธรรมดา คนผู้นั้น
ย่อมไม่มีความโศกในจิตนั้น 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก เป็นจิตที่มีความสุข ไม่ประกอบด้วย
ความทุกข์ เป็นผลที่ได้รับมาจากการพัฒนาจิตจนถึงพระนิพพาน จิตย่อมไม่ติดข้องในโลกธรรม ๘ 
หรือสิ่งทั้งปวงที่มากระทบ ผู้ใดสามารถพัฒนาจิตอย่างถึงที่สุดแล้ว ย่อมเข้าใจในสภาพความเป็นจริง
ของโลกได้ว่า สิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง และเสื่อมสลายไปในที่สุด
เป็นธรรมดา  

มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี (วิรช ) 
ในคัมภีร์อรรถกถา ปรมัตถโชติกา ได้กล่าวถึงสภาวะจิตของพระอรหันต์ซึ่งเป็นวิรชะ หรือที่

ปราศจากธุลีไว้ว่า 
 “จริงอยู่ จิตของพระขีณาสพนั้น ชื่อว่า วิรชะ เพราะปราศจากธุลีคือราคะ โทสะ 

โมหะ.”๓๑๗ 
ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงความหมายของธุลีไว้ว่า “ราคะ โทสะ และโมหะ ชื่อว่าธุลี 

จริงอยู่ ราคะ โทสะ และโมหะเหล่านั้น ย่อมกระท าจิตนั้นๆ ให้เศร้าหมองเหมือนอย่างธุลีตามปกติ ตก
ไปในที่ใดๆ ย่อมท าให้ที่นั้นเศร้าหมอง๓๑๘ 

สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ ายี) กล่าวว่า “ จิตเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในตัวเรา เราจะได้สุข
ไปสู่สวรรค์หรือบรรลุนิพพานก็เพราะจิตดี จิตดีปราศจากกิเลส มีความผ่องใส ไม่เศร้าหมองขุ่นมัว 

                                                           
๓๑๖พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๓๘๙. 
๓๑๗ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๔. 
๓๑๘คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๕, หน้า 

๑๒๖. 



๒๖๐ 

ปราศจากธุลี คือ ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นความยินดีในกาม ในภพ ละความเห็นผิด จิตมีปัญญา รู้เห็น
ตามความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกต้องโลกธรรม เป็นจิตที่บริสุทธิ์ มีความสงบเย็น”๓๑๙ 

พ.อ.ป่ิน มุทุกันต์ ได้อธิบายความหมายของจิตปราศจากธุลีไว้ว่า 
วรช  แปลว่า หมดธุลี เป็นค าพรรณนาคุณของจิตในโลกุตรภูมิ ในด้านความ

สะอาด ความผุดผ่องของจิต ค าว่า ธุลี ตามภาษาโลก หมายถึง ฝุุนที่ละเอียดเกือบจะ
มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เมื่อปลิวไปเกาะของที่สะอาด เช่น กระจกเงาจึงเห็น ท าให้
ของใสกลายเป็นฝูามัวเสียความผุดผ่อง ในทางศาสนา ท่านสอนว่าสิ่งที่ท าให้จิตมัว
หมอง คือ กิเลสท าให้จิตใจมืดมัว กิเลสมี ๓ ตระกูล คือ ตระกูลรัก (โลภะ) ตระกูลชัง 
(โทสะ) และตระกูลหลง (โมหะ) ใจหมดธุลี เป็นใจของพระอริยเจ้า เป็นใจที่บริสุทธิ์
ผุดผ่องอย่างยิ่ง๓๒๐ 
ค าว่า จิตปราศจากธุลี เป็นค าพรรณนาคุณลักษณะของจิตพระอรหันต์ในอีกด้านหนึ่ง คือด้าน

ความผุดผ่อง จิตปราศจากธุลี ก็หมายถึง จิตที่มีความใสสะอาด มีความผุดผ่องนั่นเอง ในคัมภีร์มังค
ลัตถทีปนีได้เปรียบเทียบกับธุลีในภาษาทางโลก คือ ธุลีในภาษาทางโลกจะหมายถึง ฝุุนที่ละเอียดมาก
จนเกือบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เมื่อมันปลิวไปเกาะกับสิ่งต่างๆ มีกระจกใสเป็นต้น ย่อมท าให้
ความใสกลายเป็นฝูามัว ท าให้เสียความผุดผ่องไป ในทางศาสนาสอนไว้ว่ า สิ่งที่ท าให้ใจมัวหมองคือ
กิเลส ๓ ตระกูล คือ ตระกูลราคะหรือโลภะ ตระกูลโทสะ และตระกูลโมหะ และในกิเลสแต่ละตระกูล
ก็ยังมีความหยาบความละเอียดเป็นชั้นๆ ลงไปอีก ยกตัวอย่างเช่น กิเลสในตระกูลราคะหรือโลภะ จะ
มีตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบ เช่นการโลภมากจนกระท่ังแสดงออกมาภายนอก มีการปล้น จี้ ขโมย เป็นต้น 
จนกระท่ังถึงกิเลสอย่างละเอียด (ดุจธุลี) เช่น ความติดใจยินดีในอารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌาน อัน
เป็นเรื่องของผู้ที่ฝึกสมาธิจนได้รูปฌานและอรูปฌานแล้ว เป็นต้น  

ซึ่งกลุ่มของกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าธุลีนี้ จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า สังโยชน์ โดยสังโยชน์นี้มี
อยู่ ๑๐ ประการจากกิเลสทั้ง ๓ ตระกูลได้แก่ สักกายทิฏฐิ คือความเห็นว่าเป็นตัวตน วิจิกิจฉา คือ
ความลังเลสงสัย สีลัพพตปรามาส คือความติดในศีลพรตอันงมงาย กามราคะ คือความพอในในกาม 
ปฏิฆะ คือความขัดใจ รูปราคะ คือความติดใจยินดีในอารมณ์ของรูปฌาน อรูปราคะ คือ ความติดใจ
ยินดีในอารมณ์ของอรูปฌาน มานะ คือความถือตัว อุทธัจจะ คือความฟูุงซ่าน และอวิชชา คือความไม่
รู่ในพระสัทธรรม บุคคลผู้ท านิพพานให้แจ้งได้แล้ว จิตย่อมผุดผ่อง สะอาด ปราศจากธุลี หมดกิเลส
แล้วทั้งหยาบและละเอียดอย่างถอนรากถอนโคน ไม่กลับฟ้ืนขึ้นมาในใจอีก ซึ่งจิตปราศจากธุลีนี้ เป็น
สภาวะจิตประการหนึ่งของพระอรหันต์ทั้งหลาย 

การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลีคืออะไร ธุลี แปลว่า ฝุุนละอองที่ละเอียด
มาก ในที่นี้  หมายถึง กิเลสอย่างละเอียดที่เกาะ ซึม แทรก หุ้มใจของเราอย่างซ่อนเร้นบางๆ ท าให้
ความผุดผ่อง ความใสสะอาดเสียไป ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นไม่รู้ 

                                                           
๓๑๙สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ายี), มงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๙-๓๐๔. 
๓๒๐พ.อ.ปิน มุทุกันต์, มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๓-๓๙๘. 



๒๖๑ 

จิตปราศจากธุลี หมายถึง จิตที่หมดกิเลสแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดอย่างถอนรากถอนโคน ไม่มี
ทางฟ้ืนกลับเข้ามาในใจได้อีก ท าให้จิตสะอาด ผ่องใส นุ่มนวลควรแก่การงาน ได้แก่ จิตของพระ
อรหันต์ 

ประเภทของกิเลส (อกุศลธรรม) ความเกิดข้ึนแห่งกรรม เหตุ ๓ ประการ คือ 
 ๑. โลภะ เป็นเหตุเกิดข้ึนแห่งกรรม 
 ๒. โทสะ เป็นเหตุเกิดข้ึนแห่งกรรม 
 ๓. โมหะเกิดข้ึนแห่งกรรม๓๒๑ 
กิเลสในใจคนมีอยู่ ๓ ตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลราคะหรือ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสแต่ละ

ตระกูลก็มีหลายระดับ ตั้งแต่ที่หยาบมากๆ เห็นได้ชัดเจนเหมือนขยะมูลฝอย และเล็กลงเหมือนฝุุนผง 
จนถึงที่ละเอียดมากๆ เหมือนธุลี บางคนเจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกิเลส มองไม่ออก ดังนี้ 

๑. ตระกูลราคะหรือโลภะ คือความก าหนัดยินดี อยากได้ในคน สัตว์ สิ่งของ หรืออารมณ์ที่น่า
ใคร่ มีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภอย่างแรงจนกระท่ังแสดงออกมา เช่น ปล้นจี้ ลักขโมย 
๑.๒ อภิชฌาความเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อ่ืน จ้องๆ จะเอาของเขาละ แต่ยังสงวนท่าทีไม่

แสดงออก 
๑.๓ โลภะ ความอยากได้ในทางทุจริต อยากได้ในทางท่ีไม่ชอบ แต่ยังไม่แสดงออก 
๑.๔ ปากิจฉา ความอยากได้โดยวิธีสกปรก เช่น อยากได้สตางค์เลยไปเล่นการพนัน ไม่

รักษาเกียรติ ไม่รักษาชื่อเสียงของตน 
๑.๕ มหิจฉา ความอยากใหญ่ ความมักมาก เช่น รับประทานอาหารวงเดียวกันก็คว้าเอา

กับข้าวอร่อยๆ ไปรับประทานเสียคนเดียว ไม่เกรงใจคนอ่ืน ไม่รู้จักประมาณ 
๑.๖ กามราคะ ความพอใจในกาม รักเพศตรงข้าม ยังมีความรู้สึกทางเพศหรือยังยินดีใน

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ (เบญจกามคุณ) 
๑.๗ รูปราคะ ความติดใจยินดีในอารมณ์ของรูปฌาน เป็นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิจนได้รูป

ฌานแล้ว 
๑.๘ อรูปราคะ ความติดใจยินดีในอารมณ์ของอรูปฌาน เป็นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิจนได้

อรูปฌานแล้ว  (ข้อ ๑.๖ -๑.๘ จัดเป็นกิเลสละเอียด ที่เรียกว่า ธุลีในตระกูลราคะ) 
๒. ตระกูลโทสะ คือ ความไม่ชอบใจ ความคิดร้าย คิดท าลายผู้ที่ท าให้คนโกรธ มีตั้งแต่หยาบ

จนถึงละเอียด ดังนี้ 
๒.๑ พยาบาท ความผูกอาฆาต จองเวร อยากแก้แค้น ไม่ยอมอภัย บางทีข้ามภพข้าม

ชาติก็ยังไม่ยอม เช่น พระเทวทัตผูกพยาบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ภพในอดีตมา เป็นต้น  

๒.๒ โทสะ ความคิดร้าย คิดท าลาย เช่น คิดจะฆ่า คิดจะเตะ คิดจะด่า คิดจะเผาบ้าน คิด
จะท าให้อายฯลฯ  

๒.๓ โกธะ ความเดือดดาลใจ คือ คิดโกรธแต่ยังไม่ถึงกับคิดท าร้ายใคร  
๒.๔ ปฏิฆะ ความขัดใจ เป็นความไม่พอใจลึกๆ ยังไม่ถึงกับโกรธ แต่มันขัดใจ  

                                                           
๓๒๑องฺ.ติก.๓๔/๔๗๓/๑๒๑.  



๒๖๒ 

ข้อ ๔ จัดเป็นธุลี กิเลสละเอียดในตระกูลโทสะ 
๓. ตระกูลโมหะ คือ ความหลง เป็นอาการที่จิตมืดมน ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่รู้จักบุญบาป 

ส่วนความไม่รู้วิทยาการต่างๆ ไม่ใช่โมหะ คนที่มีความรู้วิทยาการมากเพียงใด มีปริญญากี่ใบก็ตาม 
หากยังไม่รู้จักบุญบาป ไม่รู้ว่าอะไรควรท าไม่ควรท าละก็ ได้ชื่อว่าตกอยู่ในโมหะทั้งนั้น กิเลสตระกูล
โมหะ มีตั้งแต่หยาบถึงละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ เห็น
ว่าบาปบุญไม่มี เห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มี เป็นต้น ไม่เพียงแต่ไม่รู้เท่านั้น ยังคิดเห็นผิดอีกด้วย 

๓.๒ โมหะ ความหลงผิด ความไม่รู้ผิดชอบชั่วดี 
๓.๓ สักกายทิฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวตน เช่น คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆ 
๓.๔ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรม เช่น ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบุญ

บาปมีจริงไหม ท าสมาธิแล้วจะหมดกิเลสจริงหรือ 
๓.๕. สีลัพพตปรามาส ความติดอยู่ในศีลพรตอันงมงาย เช่น เชื่อหมอดู เชื่อศาลพระภูมิ 

เชื่อว่ากินเจแล้วได้บุญ เชื่อพระเจ้า 
๓.๖ มานะ ความถือตัว ถือเขาถือเรา 
๓.๗ อุทธัจจะ ความฟูุงซ่าน เป็นอาการที่จิตไหวกระเพ่ือมน้อยๆ ยังไม่หยุดนิ่งสนิท

สมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงความฟูุงซ่านไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ อย่าที่คนท่ัวไปเป็น 
๓.๘ อวิชชา ความไม่รู้พระสัทธรรม เช่น ไม่รู้ว่าตัวเรามาจากไหน เกิดมาท าไม ตายแล้ว

จะไปไหน 
ระดับโทษของกิเลส ทั้ง ๓ ตระกูล 
(๑) ราคะ มีโทษน้อย แต่สลายช้า เช่น คนรักกันบางทีตายจากกัน ยังมีน้ าใจให้กันอยู่ 
(๒) โทสะ มีโทษมาก แต่สลายเร็ว เช่น เวลาโกรธขึ้นมาก็มักฆ่ากันได้ แต่ไม่นานก็หายได้ 
(๓) โมหะ มีโทษมาก สลายช้าที่สุด ความไม่รู้ในพระสัทธรรมมีโทษมาก ท าให้หลงไปสู่นรกได้ 

ท าให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ต้องทนทุกข์ตลอดไป๓๒๒ 
เหตุที่ให้เกิดอกุศลจิตนั้น ได้แก่ อโยนิโสมนสิการ คือไม่ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาใคร่ครวญให้ดี 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการคือไม่ใช้ปัญญาเข้าประกอบนั้น อกุศลจิตที่ยังไม่เกิดก็
เกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแล้วก็ย่อมมีมากขึ้น ที่ก าลังจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้น ส่วนกุศลจิตหรือจิตฝุายดี
ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อกุศลมูลเหล่านี้ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้ นใน
สันดานของตน๓๒๓ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรในมงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี คือ จิตปราศจากกิเลส ซึ่งก็คือ 
ราคะ โทสะ โมหะ ที่เป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลาย บุคคลผู้ปฏิบัติตนให้เกิดจิตปราศจากธุลีได้จะต้อง
ดับกิเลสให้หมดจากจิตใจ โดยอาศัยการปฏิบัติกรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนา ตามทางแห่ง
มรรคมีองค ์๘ และต้องมี โยนิโสมนสิการ คือ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดี ไม่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้น 

                                                           
๓๒๒พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๔๓-๓๔๕. 
๓๒๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๔๑๒. 



๒๖๓ 

ตามจิตตนให้ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ จึงได้ชื่อว่าจิตปราศจากธุลี จนจิตเป็นสมาธิในระดับโลกีย
ธรรม ยกจิตขึ้นสู่โลกุตรธรรมในที่สุด และสามารถตัดกิเลสได้ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ท าให้จิตสะอาด 
ผ่องใส ควรแก่การประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรม  

มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม (เขม ) 
ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้ให้ความหมายของค าว่าจิตเกษม ไว้ว่า “จิตที่ปลอดโปร่งจากโยคะ 

๔ ชื่อว่าเกษม”๓๒๔  
ในคัมภีร์อรรถกถา สังคีติสูตร สุมังคลวิลาสินี ได้ให้ความหมายของค าว่า โยคะ ไว้ว่า  

“...ที่ชื่อว่า โยคะ(โยคา) เพราะอรรถว่า ประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะ”๓๒๕  
ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ได้แสดงถึงโยคะ ๔ ประเภทไว้มีใจความว่า กิเลสใดย่อมประกอบ

สัตว์ไว้ในกามทั้งหลาย กิเลสนั้นชื่อว่า กามโยคะ กิเลสใดย่อมประกอบสัตว์ไว้ในภพทั้งหลาย กิเลสนั้น
ชื่อว่า ภวโยคะ กิเลสใดย่อมประกอบสัตว์ไว้ในทิฏฐิทั้งหลาย กิเลสนั้นชื่อว่า ทิฏฐิโยคะ และกิเลสใด
ย่อมประกอบสัตว์ไว้ในอวิชชาทั้งหลาย กิเลสนั้นชื่อว่า อวิชชาโยคะ๓๒๖ 

โยคะ คือ สิ่งที่ผูกจิตเอาไว้ในสิ่งนั้นๆ ไม่ให้หลุดพ้นไปได้ แต่จิตของบุคคลผู้บรรลุพระนิพพาน
แล้วเป็นจิตที่พ้นจากโยคะแล้ว เกษมจากโยคะแล้ว 

โยคะ ๔ (สิ่งประกอบสัตว์ไว้ในภพ) มี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. กามโยคะ โยคะคือกาม 
๒. ภวโยคะ โยคะคือภพ 
๓. ทิฏฐิโยคะ โยคะคือทิฏฐิ 
๔. อวิชชโยคะ โยคะคืออวิชชา๓๒๗ 
กามโยคะ โยคะคือ กาม หมายถึง สิ่งที่ผูกสัตว์ไว้ในกามให้วนเวียนอยู่ในกาม ตกอยู่ในกาม

ภูมิ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เกิดในอบาย หรือเกิดในสวรรค์ชั้นกามาพจรทั้ง ๖ ชั้น เรียกว่า
กามภูมิทั้งสิ้น การที่สัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายอยู่ในกามภพ เรียกว่า กามโยคะ 

ภวโยคะ โยคะคือภพ หมายถึง สถานที่ที่สัตว์ไปเกิด แต่ในที่นี้ยกเว้นกามภพ อาจเป็นรูปภพ
หรืออรูปภพ คือ พวกพรหมที่มีรูปและพวกพรหมที่ไม่มีรูป ก็ยังติดอยู่ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่  แต่
ท่านผู้มีจิตเกษมนี้พ้นจากโยคะเหล่านั้นแล้ว 

ทิฏฐิโยคะ โยคะคือทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดๆ เช่น เห็นว่าบาปบุญไม่มี นรกสวรรค์ไม่มี ยึด
มั่นในตัวในตน เป็นต้น ทิฏฐิพวกนี้ ท่านเรียกว่า ทิฏฐิโยคะ สิ่งที่ประกอบสัตว์เอาไว้ในทิฏฐิ ให้ยึดมั่น
ถือมั่น แต่จิตที่เกษมนั้นเป็นจิตที่พ้นจากโยคะ คือ ทิฏฐินี้แล้ว 

                                                           
๓๒๔คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๕, หน้า 

๑๔๕. 
๓๒๕ที.ปา.๑๖/๓๖๓/๓๓๕. 
๓๒๖คณะกรรมการแผนกต ารามหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล, เล่ม ๕, หน้า ๑๔๕. 
๓๒๗ที.ปา.๑๖/๒๕๙/๑๘๒. 



๒๖๔ 

อวิชชาโยคะ โยคะคืออวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ในที่นี้ คือ ไม่รู้อริยสัจ ๔ 
ได้แก่ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ และไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อย่างนี้
เรียกว่าจิตที่มีโยคะคืออวิชชา แต่จิตที่เกษมเป็นจิตที่ปราศจากอวิชชาแล้ว๓๒๘ 

พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ กล่าวว่า “ค าว่า เกษม แปลว่า ปลอดภัยพ้นจากภัยทั้งปวงโดยสิ้นเชิง จิต
เกษม หมายถึง ผู้ด าเนินตามปฏิปทาแห่งมรรคในพุทธศาสนา บรรลุถึงจุดสุดยอดแล้ว คือ จิต
เกษม”๓๒๙ 

จะเห็นได้ว่า มนษุย์ที่เกิดมาลืมตาดูโลก ต้องผจญกับภัยต่าง ๆ นานาชนิดที่พร้อมจะเอาให้ถึง
ตายอยู่ทุกวินาที เหมือนว่ายน้ าท่ามกลางความมืดอยู่กลางทะเลมหาโหด ภัยทั้งหลายเหล่านี้ แบ่งได้
เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ภัยภายใน พอเราเกิดมา เราก็มีภัยชนิดนี้มาผจญ คอยดักอยู่ตลอดเวลา รุมล้อมรอบตัว  
๒.๑ ข้างหลัง คือชาติภัย ภัยจากการเกิด 
๒.๒ ข้างขวา คือชราภัย ภัยจากการแก ่
๒.๓ ข้างซ้าย คือพยาธิภัย ภัยจากความเจ็บ 
๒.๔ ข้างขวา คือมรณภัย ภัยจากความตาย 

ภัยเหล่านี้รุมล้อมเราทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าและหลัง ทุกด้านเลยทีเดียว ใครๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
๒. ภัยภายนอกมีอยู่นับไม่ถ้วน เช่น  

๒.๑ ภัยจากคน เช่น ผัวร้าย เมียเลว ลูกชั่ว เพื่อนที่ไม่ดี คนพาล คนเกเร นับไม่ถ้วน 
๒.๒ ภัยจากธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟูาผ่า 
๒.๓ ภัยจากบาปกรรมตามทัน ถูกล้างผลาญทุกรูปแบบ เคยเบียดเบียนสัตว์ ก็ท าให้

ต้องเจ็บไข้ได้ปุวย พิการ เคยโกหกไว้มากก็ท าให้ความจ าเลอะเลือน ไปลักขโมยโกงเขา เขาจับได้ ถูกขัง 
ถูกลงโทษ เป็นต้น 

การที่เราต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลาย ดิ้นกันไม่หลุด เกิดแล้วตาย ตายแล้ว
เกิด ก็ยังต้องรับทุกข์รับภัยกันอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้ว ทั้ งนี้ก็เพราะถูกผูกด้วย โยคะ แปลว่า 
เครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กามโยคะ คือความยินดี พอใจในกามคุณ อยากฟังเพลงเพราะๆ อยากกินอาหารอร่อยๆ 
ได้สวมเสื้อผ้าสวยๆ นุ่มนวมสวมสบาย อยากเห็นรูปสวยๆ ได้สัมผัสที่นุ่มนวล ได้แฟนสวยๆ มีสมบัติ
เยอะๆ ความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหมือนเชือกเกลียวแรกท่ีผูกมัดตัวเราไว้ 

๒. ภวโยคะ คือความยินดีพอใจในรูปฌานและอรูปฌาน คนที่พ้นเชือกเกลียวแรก พ้นกาม
โยคะมาได้ ก็มาเจอเชือกเกลียวที่ ๒ นี้ คือ เมื่อได้เจอความสุขจากการที่ใจเริ่มสงบท าสมาธิจนได้รูป
ฌาน หรืออรูปฌาน ก็พอใจยินติดอยู่ในความสุขจากอารมณ์ของฌาน ตายไปก็ไปเกิดเป็นรูปพรหม 
หรืออรูปพรหม ซึ่งก็ยังไม่พ้นภัยหมดบุญก็ต้องลงมาเกิดมาเจอภัยกันอีก นี่เป็นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๒ 

                                                           
๓๒๘พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๑๔. 
๓๒๙พ.อ.ปิน มุทุกันต์, มงคลยอดชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๔๐๒. 



๒๖๕ 

๓. ทิฏฐิโยคะคือ ความยึดถือความคิดเห็นที่ผิดๆ ของตนเอง เช่น เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ
ต่อตนบ้าง เห็นว่าโลกหน้าไม่มีจริงบ้าง เห็นว่าตนเองจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงอ้อนวอนบ้าง ใจ
ยังมืดอยู่ ยังไปหลงยึดความเห็นผิดๆ อยู่ สิ่งนี้เลยเป็นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๓ 

๔. อวิชชาโยคะคือ ความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรม ความสว่างของใจยังไม่พอ ยังไม่เห็นอริยสัจ 
๔ ไม่เห็นทางพ้นทุกข์พ้นภัย นี่เป็นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๔ 

ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นเหมือนเชือก ๔ เกลยีว ที่ผูกมัดตัวเราไว้กับภพ ท าให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารโดยไม่รู้จบรู้สิ้น ท าให้ต้องมาพบกับภัยทั้งหลาย ดิ้นกันไม่หลุดทีเดียว๓๓๐ 

สรุปได้ว่า จิตเกษม มีสภาพจิตที่หมดกิเลส จิตเป็นอิสรเสรี ท าให้คล่องตัวไม่ติดขัด ไม่อึดอัด 
ไม่มีภัยใดๆ มาบีบคั้นได้อีก จึงมีความสุขอย่างแท้จริง พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

สรุปโดยรวม การพัฒนาบุคลากรด้านชีวิตทางธรรม ประกอบด้วยมงคล ๓๑-๓๘ เมื่อบุคคล
ได้รับการพัฒนาหน้าที่ทางโลกสมบูรณ์แล้วจะได้พัฒนาชีวิตทางธรรม การบ าเพ็ญตบะ (ความเพียร) 
การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ และเห็นแจ้งพระนิพพาน เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ มุ่งเน้น
มนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เห็นได้จากการปฏิบัติที่มุ่งทางจิตให้พ้นจากกิเลส 
โดยอาศัยความเพียรพยายาม การเว้นจากกามกิเลส โดยการประพฤติพรหมจรรย์ เดินตามทางสาย
กลางมีมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางแห่งการปฏิบัติ ท าให้จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม 
จนท าให้จิตผู้ปฏิบัติถึงความหลุดพ้น จิตปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ  ถึงจุดสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน เป็นขั้นตอนตามมงคล ๓๘ ที่กล่าวแล้วขั้นต้น การพัฒนาจิตขั้น
ตามล าดับ จึงเป็นการพัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด คือคุณธรรมหรือหลักธรรมเพ่ือความเป็นพระอริยะ  
 
๓.๖ บทสรุป  

จากการศึกษาภาพรวมของหลักธรรมมงคล ๓๘ ประการ มีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 
ท่านได้อธิบายในเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ คือ 

รศ.สุเชาว์ พลอยชุม ไดอ้ธิบายการน าหลักมงคล ๓๘ ประการ สามารถน ามาบูรณาการ แบ่ง
ออกเป็น ๗ ระดับ๓๓๑  กล่าวโดยสรุปคือ 

๑. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชา
คนที่ควรบูชา อยู่ในถ่ินที่เหมาะสม กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้างชีวิตนั้น จะต้องเริ่ม
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเองให้เหมาะสม คือ การไม่คบคนพาล คบแต่คน
ดี เคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชา และการอยู่ในถิ่นฐานหรือที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อม
ภายนอก” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอันดับแรก มงคล ๓๘ 
ประการที่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอก 

๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การสั่งสมความดี ด ารงตนชอบ มี
วิทยาการ ช านาญอาชีพ มีระเบียบวินัย วาจาสุภาพ กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้าง
ชีวิต ก็คือ การปรับสภาพภายในของตนเองให้ดี โดยการฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ คือ 

                                                           
๓๓๐

 พระสมชาย านวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๙-๓๕๕. 
๓๓๑รศ.สุเชาว์ พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 



๒๖๖ 

สั่งสมคุณความดีไว้เป็นทุนเดิม ด ารงตนอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ ศึกษาหาความรู้ในวิทยาการต่างๆ ฝึกฝน
ตนเองให้มีความช านิช านาญในวิชาชีพ หัดเป็นคนมีระเบียบวินัย มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย สิ่ง
เหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมภายในตนเอง” เพราะว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว การที่คนจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สิ่งแวดล้อมภายในตนเอง 

๓. พัฒนาหน้าที่ครอบครัวโดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บ ารุงพ่อแม่ บ ารุงบุตรธิดา บ ารุง
สามีภรรยา หน้าที่ทางครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร ภรรยา การไม่ละทิ้งการงานให้คั่ง
ค้างเสียหาย สิ่งที่จะต้องกระท าไปพร้อมกันกับการประกอบอาชีพ การงานส่วนตัวก็คือ การท าหน้าที่
ทางครอบครัวและหน้าที่ทางสังคม ซึ่งหน้าที่ทางครอบครัวประกอบด้วยมงคล 

๔. พัฒนาหน้าที่สังคมโดยมีกระบวนการพัฒนา คือการให้ปัน ธรรมจริยา สงเคราะห์ญาติ 
งานไม่มีโทษ สิ่งที่จะท าให้การพัฒนาชีวิตด าเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคงในสังคม คือ หน้าที่ทาง
สังคม ได้แก่ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติแต่สิ่ งที่เป็นธรรม สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง ท างานหรือ
ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดและไม่มีโทษ ทั้งในกฎหมายและในทางศีลธรรม คนที่ไม่เอาสังคมเลยนั้น ถือว่า
ยังไม่เป็นคนดีแท้ เพราะอาดีแต่ตัวคนเดียวกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน 

๕. พัฒนาศีลธรรมโดยมีกระบวนการพัฒนา คือเว้นบาป เว้นเสพ ไม่ประมาท เคารพผู้ที่ควร
เคารพ ถ่อมตัว สันโดษ กตัญญู การที่จะเป็นคนมีศีลธรรม จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องศีลธรรม เป็นการเสริมสร้างศีลธรรมของคนให้มั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น เพราะความรู้
ความเข้าใจท าให้เราเห็นคุณค่าและความส าคัญของศีลธรรม ช่วยให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม 
การเสริมสร้างศีลธรรมกระท าได้ คือ ฟังหรือศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ตามควรแก่โอกาส มีความอดทน
ในการศึกษาและปฏิบัติ เป็นคนสอนง่าย ไม่ดื้อรั้นในทางที่ผิด ๆ หมั่นพบปะกับสมณะหรือผู้ทรงธรรม 
สนทนาไต่ถามท่านผู้รู้ เพ่ือหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมตามกาล 

๖. พัฒนาชีวิตทางธรรมโดยมีกระบวนการพัฒนา คือฟังธรรม อดทน คนว่าง่าย เห็นสมณะ 
สนธนาธรรม บัณฑิตผู้รู้ส่วนใหญ่จะเป็นสมณะผู้ที่ศึกษาพระธรรมวินัยมาก่อน แล้วน าสิ่งที่ได้ศึกษามา
เผยแผ่ ดังนั้น ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาจากท่านเหล่านั้นโดยการฟัง การได้สนทนาแลกเปลี่ยนในหลักธรรม
ย่อมสามารถพัฒนาตนและผู้อ่ืนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ย่อมขัดสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ จนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ และเข้าใจในธรรมที่สูงขึ้นไปในที่สุด 

๗. พัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บ าเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ 
เห็นอริยสัจ ท านิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษมผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของศีลธรรมแล้ว เห็นว่าชีวิตระดับทางโลกนั้นยังหาแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ เกิดความเบื่อ
หน่ายและต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้สูงขึ้นไปอีก เพ่ือจะได้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันแท้จริง
ของชีวิต ก็สามารถจะด าเนินการพัฒนาตนเองต่อไปได้โดยด าเนินการตามหลักธรรม ดังนี้ บ าเพ็ญตบะ 
คือ ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพ่ือเผาผลาญกิเลสประพฤติพรหมจรรย์ คือ ด าเนินชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมหรือนักบวชเห็นอริยสัจ คือ พัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจเพ่ือท านิพพานให้แจ้ง คือ 
ท าลายกิเลสได้หมดสิ้น จนเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง เพ่ือส่งต่อการพัฒนาชีวิตขั้นสูงต่อไป การพัฒนาชีวิต
ทางธรรม 



๒๖๗ 

บทสรุปรวม ปัจจุบันมีหลักการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การ
พัฒนาภายนอกและด้านวัตถุ แต่มิได้มุ่งเน้นการพัฒนาภายในใจหรือจิตใจของมนุษย์ ท าให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจริยธรรมคุณธรรม  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักมงคล ๓๘ ประการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และช่วยท าให้เกิดความสมดุลทั้ง ๒ อย่าง คือ กายและใจของมนุษย์ ตาม
หลักมงคล ๓๘ ประการ ที่จะช่วยสามารถพัฒนามนุษย์ ได้ทั้ งภายนอกและภายใน  และ                   
ที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญารู้เท่าทันโลก วิมุตติ หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นการ
พัฒนาบุคลากรได้ดีอย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ที่สุด เป็นความเจริญก้าวหน้าที่สุด และเป็นการพัฒนา
บุคลากรที่ไม่มีสอนในที่ใดๆ มาก่อน นอกจากมงคล ๓๘ ประการ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัส หลักการพัฒนาบุคลากรในมงคล ๓๘ ประการ ว่า  

“เทพและมนุษย์ทั้งหลายกระท ามงคลเช่นนี้แล้ว ไมพ่่ายแพ้ข้าศึกในที่ทั้งปวง ย่อมถึง
ความสวัสดี ในที่ทุกสถาน นั้นเป็นมงคลของเทพและมนุษย์เหล่านั้น”๓๓๒ 

บทสรุปดังแสดงตารางที่ ๓.๑ ดังนี้  
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงหัวข้อธรรมในมงคล ๓๘ ประการ จ าแนกเป็น ๗ ขั้นตอน 
 

สิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

สิ่งแวดล้อม
ภายใน 

หน้าท่ี
ครอบครัว 

หน้าท่ีสังคม ศีล - ธรรม ชีวิตทางธรรม 
ชีวิตขั้นสุด

ยอด 
๑. ไมค่บ 
    คนพาล 

๕. สั่งสม 
    ความดี 

๑๑. บ ารุงพ่อ  
       แม่ 

๑๕. การให้ปัน 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

๑๙. เว้นบาป ๒๖. ฟังธรรม ๓๑. บ าเพ็ญ
ตบะ 

๒. คบบัณฑิต ๖. ด ารงตน   
    ชอบ 

๑๒. บ ารุง 
      บุตร-ธิดา 

๑๖. การ
ประพฤติธรรม 

๒๐. เว้นเสพ ๒๗. อดทน ๓๒. ประพฤติ
พรหมจรรย ์

๓. บูชาคน 
ที่ควรบูชา 

๗. เป็นพหูสตู ๑๓. บ ารุง
สาม-ีภรรยา 

๑๗.สงเคราะห์  
      ญาติ 

๒๑. ไม่
ประมาท 

๒๘. คนว่าง่าย ๓๓. เห็น
อริยสัจ 

๔. อยู่ถ่ินท่ี
เหมาะสม 

๘. ช านาญ  
    อาชีพ 

๑๔. การงาน  
      ไม่คั่งค้าง 

๑๘. การงาน  
ไม่มโีทษ 

๒๒. ความ
เคารพ 

๒๙. เห็น
สมณะ 

๓๔. ท า
นิพพานให้แจ้ง 

 ๙. มีระเบียบ  
    วินัย 

  ๒๓. อ่อนน้อม
ถ่อมตน 

๓๐. สนทนา
ธรรม 

๓๕. จติไม่
หวั่นไหว 

 ๑๐. วาจา  
     สุภาพ 

  ๒๔. สันโดษ  ๓๖. จติไม่โศก 

    ๒๕. กตญัญ ู  ๓๗. จติ
ปราศจากธลุ ี

      ๓๘. จติเกษม 
การพัฒนาตน ความรับผิดทางสังคม มีศีลธรรม ศึกษาธรรม โลกุตตรธรรม 

 
ที่มา: ปรับจาก รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธศาสนาเถรวาท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๕๒. 

                                                           
๓๓๒ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๗. 



บทท่ี ๔ 
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
 

ในการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิง
พุทธ วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ นําแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจตามแนว
ตะวันตกและองค์กรธุรกิจ และการพัฒนามนุษย์ตามการพัฒนาเชิงพุทธ โดยนําตามหลักมงคล ๓๘ 
ประการ ตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นการพัฒนาแบบ
ขั้นบันไดจากต่ําไปหาสูง สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทั้งกายและจิตใจ สามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวัน 
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือ ฝึกให้เป็นคนดี บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว องค์กรและสังคม โดยพัฒนาตนเองไปสู่ผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม เป็นหลักการดําเนินชีวิตให้
มีความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และธรรมะเบื้องต้น ขั้นกลาง และการฝึก
ภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให้สิ้นไป ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด 
บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลากรให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่สําคัญอันสูงสุด
ในทางพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นํามาแสดงไว้ตามลําดับ ดังนี้  

 
๔.๑ หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ของ
ผู้วิจัย ได้ประมวลวิเคราะห์ หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจได้นําเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตก
และการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ดังนี้  

๑. แนวคิดหลักการในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ โดยใช้แนวคิด ๑) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
อาทิ แนวคิดความต้องการตามลําดับชั้นของมาสโลว์ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก ทฤษฎีความ
คาดหวัง ทฤษฎีการกําหนดเปูาหมาย และ ทฤษฎีความเสมอภาค ๒) ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง อาทิ 
การพัฒนาตนเองของบอยเดล พฤติกรรมของผู้ที่ชาญฉลาดด้าน Practical Intelligence โดย แวก
เนอร์ และสเตอร์นเบอร์ก พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แนวคิดของ Podsakoff, 
MacKenzie, Moorman & Fetter ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
๓) ภาวะผู้นําในองค์กร ๔) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย Competency ทําให้บุคลากรใน
องค์กรนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
นําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ตามเปูาหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล 

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร โดยใช้แนวคิด ๑) แนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ อาทิ แนวคิดผลลัพธ์ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดย ศ.เบนจามิน บลูม และคณะ ทฤษฎี
พหุปัญญา ศ.ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult 
Learning Theory) ของ มัลคอล์ม โนวลส์  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่เชิงปฏิบัติ หรือ 
“ANDRAGOGY in Practice” โนวลส์ได้ร่วมกับสวอนสันและฮอลตัน ตัวแบบองค์รวมการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่ (Holistic Adult Learning Model) โดย ศ.ไบรแอน แอล ดีลาฮาเย ๒) แนวคิดการจัดการ



๒๖๙ 

ความรู้ ๓) แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาบุคลากร อาทิ ปัจจัยผลักดัน การวิเคราะห์องค์การ 
วิเคราะห์งาน วิเคราะห์บุคคล ของ เรมอนด์ เอ. โนว์ ซีอีเอ็มโมเดล (CEM: Critical Events Model) 
โดย ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ ตัวแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม ของเวอร์
เนอร์และเดอสิโมเน ๔) เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการเรียนรู้นี้เป็นกระบวนการ
เพ่ิมพูนและเสริมสร้างระบบความรู้ ทักษะ พฤติกรรม หรือการแสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่ง
กระตุ้นโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม 

๓. แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสู่ความสําเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
องค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ๘ องค์ประกอบดังนี้ ๑) ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์  
(Strategy Leadership)   ๒) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ๓) โครงสร้าง
องค์การ (Organization Structure) ๔) นวัตกรรม (Innovation) ๕) ธรรมาภิบาล (Good  
Governance) ๖) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ๗) การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การ (Total Quality Management) ๘) วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) เพ่ือให้
เป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสู่ความสําเร็จขององค์กรสมรรถนะสูง 

๔. แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิด ๑) การพัฒนาด้าน
จริยธรรม (Ethics) ๒) บรรษัทภิบาล ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social 
Responsibility (CSR) ๔) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕) จิตตปัญญาศึกษา(Contemplative 
Education) ๗) สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจ 

การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งเร้า  คือ สิ่งที่ทําให้เกิดพฤติกรรม และการ
ตอบสนองตัวพฤติกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซ่ึงนําไปสู่ความ 
สามารถในการแสดงพฤติกรรม คือ เกิดการเรียนรู้  ปัญหาคือเมื่อสภาพการกระทําสิ้นสุดลงก็จะ
เปลี่ยนแปลงกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ไม่สามารถคงอยู่ได้นาน ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องธรรมชาติการ
เรียนรู้และแรงจูงใจของมนุษย์ โดยใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องล่อในลักษณะจิตวิทยา เช่น การเลื่อนขั้น
เลื่อนยศตําแหน่ง การขึ้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล เป็นแรงจูงใจการกระตุ้น บางครั้ง
ทําให้คนในองค์กรเกิดความเครียด เกิดความกดดันและความกังวลต่อความสําเร็จของงาน การแข่งขัน
สูง ขาดความสุข ขาดมิตรภาพที่จริงใจ ทําให้ขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกันในงาน ทฤษฎีจิตวิทยา แนวคิด
ทฤษฎีตะวันตกจึงดูเหมือนขาดความเอ้ืออาทร ความอบอุ่น ความเมตตา ทฤษฎีจิตวิทยาเป็นวิธีการที่
ไม่ยั่งยืน เพราะถ้าเสริมแรงบวกจะเสริมแรง และเมื่ออ่ิมตัวก็ไม่อยากประพฤติตามที่ต้องการได้ ส่วน
ทฤษฎีเสริมแรงทางลบ ได้แก่ การลงโทษ การว่ากล่าวตักเตือน หากไม่อยู่ในทางสายกลางที่เหมาะสม 
ยากจะหาความเหมาะสมยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดความเครียด ความกังวล สุขภาพกาย
และจิตแย่ลง ขาดความสุขในการทํางานและการใช้ชีวิต เน้นให้พนักงานเป็นคนเก่ง ไม่เน้นในเรื่องการ
พัฒนาด้านจิตใจให้เป็นคนดี มีความคิดหลักความเชื่อพ้ืนฐานแตกต่างจากสังคมไทย 

 



๒๗๐ 

จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ของ
ผู้วิจัย ได้ประมวลวิเคราะห์ หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจได้นําเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตก
และองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้  ๑. แนวคิดหลักการในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ๒. 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ๓. แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจสู่
ความสําเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะสูง ๔. แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม/คุณธรรมในองค์กรธุรกิจ 
และได้ผสมผสานแนวคิดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ แวกเนอร์ และสเตอร์นเบอร์ก (Wagner,R.K. & 
Sternberg,R.J.1985 : 458-459) เสนอว่า พฤติกรรมของผู้ที่ชาญฉลาดด้าน Practical Intelligence 
ที่เอ้ือต่อความสําเร็จในวิชาชีพในการบริหารและในชีวิต แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) การครองตน 
(Managing Self) (๒) การครองคน (Managing Other) (๓) การครองงาน (Managing Career)๑ 
และแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณค่าและ
ยั่งยืน โดยนํามาประยุกต์ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนา
ตามแนวตะวันตกนั้นมักจะเน้นในการพัฒนา Competency ของตนเอง ทั้งในด้าน Knowledge, 
Skill, Attribute อาทิ ความรูความสามารถ ความมีทัศนคติที่ดี ความมีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับกิจกรรมงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การสร้างแรงจูงใจที่ดี ไม่
ย่นย่อ รู้ขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ดี  และอ่ืนๆ เพ่ือเน้นความสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิผลของงาน ทั้งนี้ พัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทฤษฎีการ เรียนรู้ 
Competency Base Management, Personality, Dialouge, Learning Management, ทฤษฎี
การพัฒนาตนเอง ทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ตนเองได้ ตามลําดับขั้นความต้องการของตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองให้บรรลุเปูาหมายได้ผลผลิตสูงสุด  

๔.๑.๒ การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจตามแนวคิดทฤษฎี ทั้งนี้ ได้นํา 
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ ทฤษฎีจิตใต้สํานึก, พัฒนาบุคลิกภาพ, ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธ์, Corporate Social Responsibility (CSR) เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในด้าน
ความสัมพันธ์ การบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์ทางสังคม 
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ มอบหมายงานให้ทําตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติแต่ละ
คน ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓ การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ตามแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาตามแนว
ตะวันตกนั้นมักจะเน้นในการพัฒนา Competency ของตนเอง ทั้งในด้าน Knowledge, Skill, Attribute 
โดยเน้นการพัฒนาทางด้านความรู้ ในงานเป็นหลัก และนําแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา Learning 
Management, Competency Base Management, Knowledge Base Management, Training 
Process Management, Work Process ทั้งนี้ การพัฒนาความความสามารถของบุคคลในองค์กรธุรกิจ

                                                           
๑RK Wagner, RJ Sternberg, Practical intelligence in real work pursuit : the 

role of tacit knowledge, (Journal of personality and social psychology, 1985), p.458-
459.(ย่อ) 



๒๗๑ 

สามารถนํามาพัฒนาศักยภาพของบุคคล ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้เป็นกระบวนการที่ดี อาจใช้แนวคิดในการ
จัดความสําคัญความจําเป็นของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญ และโน้มน้าวผู้ที
เกี่ยวข้องให้เห็นตามด้วย เพ่ือพัฒนาให้ตนเองมีความรู้ ความสามารถในงาน ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
แห่งความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือจะสร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม องค์กร ประเทศชาติ  

๔.๑.๔ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ โดยนําเอาแนวคิด
ทฤษฎีของตะวันตกและประเทศไทย แนวคิด Esteem Need, ทฤษฎีจิตใต้สํานึก, หลักจริยธรรม 
(Ethics), หลักธรรมาภิบาล Good Corporate Governance(GCG), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จิตต
ปัญญาศึกษา เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนดีตามหลักจริยธรรม พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้อยู่ใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ในการหาจุดสมดุลนั้นต้องเสริมด้วยการพัฒนา
ด้านภาวะผู้นํา วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และความพอเพียง จะทําให้การพัฒนาไปสู่จุดสมดุลได้มากยิ่งขึ้น 
ส่วนการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้น สามารถพัฒนาในเรื่องของจิตใจ พัฒนาให้เกิดการ
พัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ หากนํามาเสริมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว ก็จะทําให้เกิด
ความสมดุลของการใช้ชีวิตและให้เกิดการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และจะนําพา
องค์กรไปสู่ความสมดุลและยาวนานต่อไป 

กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาบุคลากรธุรกิจในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้ทํางานที่
เรียกว่า “คนเก่ง (Talent)” ซึ่งถือว่าองค์กรที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีคนเก่งเป็นพลังขับเคลื่อน
กระบวนงานและสร้างสรรค์กลยุทธ์เพ่ือไปสู่เปูาหมายสูงสุด จึงทําให้ผู้บริหารและผู้ที่ทํางานในสาย
งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องค้นหาวิธีการสรรหาคนเก่งและการพัฒนาคนภายในองค์กรให้
เป็นคนเก่ง (High – Potential Talent) และการรักษาคนดีคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ซึ่งจะต้องนํา
แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบ และเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง จึงเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

การพัฒนาพนักงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นพัฒนาด้าน
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และด้าน Competency ของพนักงานในด้าน
ต่างๆ ผ่านกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือตอบสนองความต้องการของชีวิต ในการ
ประสบความสําเร็จในงาน การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานให้ตนเองและองค์กรประสบความสําเร็จสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยเน้นให้ผลการการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ สู่ความสําเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ส่วนใหญ่มักนําแนวคิดตะวันตกมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ดังเช่น 
การพัฒนาศักยภาพตนเองตาม การพัฒนาความความสามารถของบุคคลในองค์กรธุรกิจสามารถนํามา
พัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้เป็นกระบวนการที่ดี แต่ก็มองมนุษย์อย่างเป็นทุน 
เป็นเครื่องมือ เป็นปัจจัยสนองความต้องการ มุ่งผลสําเร็จเพ่ิมผลผลิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ หรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) เน้นทางด้านวัตถุ เน้นพฤติกรรมที่มีผล
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงระหว่าง สิ่งเร้า  คือสิ่งที่ทําให้เกิด
พฤติกรรม และการตอบสนองตัวพฤติกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
ซึ่งนําไปสู่ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คือ เกิดการเรียนรู้  ปัญหาคือเมื่อสภาพการกระทํา
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สิ้นสุดลงก็จะเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ไม่สามารถคงอยู่ได้นาน ต้องอาศัยความรู้ในเรื่อง
ธรรมชาติการเรียนรู้และแรงจูงใจของมนุษย์ โดยใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องล่อในลักษณะจิตวิทยา เช่น 
การเลื่อนขั้นเลื่อนยศตําแหน่ง การขึ้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล เป็นแรงจูงใจการ
กระตุ้น บางครั้งทําให้คนในองค์กรเกิดความเครียด เกิดความกดดันและความกังวลต่อความสําเร็จ
ของงาน ขาดความสุข ขาดมิตรภาพที่จริงใจ การแข่งขันสูงทําให้ขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกันในงาน 
แนวคิดทฤษฎีตะวันตกจึงดูเหมือนขาดความเอ้ืออาทรความเมตตา ทําให้เกิดความเครียด ความกังวล 
ขาดความสุขในการทํางานและการใช้ชีวิต จึงเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืน ทฤษฎีตะวันตกมีแนวทางพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องล่อ โดยจุดเน้นให้พนักงานเป็นคนเก่ง และปัจจุบันพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมมากขึ้น แต่ยังขาดความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต ทําให้ขาด
คุณภาพชีวิตในการทํางาน  และการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ลึกซึ้ง ทําให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างแท้จริง เหมือนกับการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีสติ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็น
การพัฒนาไปถึงรากเหง้าของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) และมีประสิทธิภาพที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  
 
 
  
 
 
        แผนภูมิที่ ๔.๑ : แสดงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ            
 ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย  

 

พัฒนางาน 

๑. Learning Mgt. 
๒. Competency Mgt  
๓. การจัดการความรู ้KM. 
๔. องค์กรสมรรถนะสูง 
(HPO) 
๕.Training Process Mgt 

พัฒนาศักยภาพตนเอง 

๑. ทบ.การเรียนรู้ 
(Learning Mgt.) 
๒. Competency Mgt  
๓. ทบ.การพัฒนาตนเอง 
๔. วัฒนธรรมองค์กร 
๕. สุนทรียสนทนา 
Dialouge 
๖.Training Process Mgt. 

พัฒนาความสัมพันธ์ 

๑. ทบ.การพัฒนาตนเอง 
๒. จิตตปัญญาศึกษา 
๓. CSR 
๔. Learning Mgt 
๕. Training Process Mgt. 
 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

บุคลากร 

พัฒนาจิตใจ 

๑. Esteem Need 
๒. หลักจริยธรรม 
๓. หลักธรรมาภิบาล (GCG) 
๔. เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. Learning Mgt 
๖.Training Process Mgt 
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  ตารางที่ ๔.๑ : แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

พัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนาความสัมพันธ ์ พัฒนางาน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ทฤษฎ ี
๑. ทบ.การเรียนรู้ (Learning 
Mgt.) 
๒. Competency Mgt  
๓. ทบ.การพัฒนาตนเอง 
๔. วัฒนธรรมองค์กร 
๕. สุนทรยีสนทนา Dialouge 
๖.Training Process Mgt. 

ทฤษฎ ี
๑. ทบ.การพัฒนาตนเอง 
๒. จิตตปัญญาศึกษา 
๓. CSR 
๔. Learning Mgt 
๕. Training Process 
Mgt. 

ทฤษฎ ี
๑. Learning Mgt. 
๒. Competency Mgt  
๓.การจดัการความรู ้KM. 
๔.องค์กรสมรรถนะสูง 
(HPO) 
๕.Training Process Mgt 

ทฤษฎ ี
๑. Esteem Need 
๒. หลักจริยธรรม 
๓. หลักธรรมาภิบาล 
(GCG) 
๔. เศรษฐกิจพอเพยีง 
๕. Learning Mgt 
๖.Training Process Mgt 

 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยหลักมงคล ๓๘ ประการ 

จากการค้นคว้าของผู้วิจัย ปัญหาการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรธุรกิจทั้งหลายที่เกิดทั้งในเชิง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงได้นําแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการเชิง
พุทธตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้นําหลักมงคล ๓๘ ประการ มา
เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบขั้นบันไดจากต่ําไปหาสูง ซ่ึงกระบวนพัฒนาบุคลากรเชิง
พุทธ นําเอาหลักมงคล ๓๘ ประการ ดังนี้  

(ก) พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ ๑.ไม่คบคนพาล ๒.คบบัณฑิต ๓.บูชาคนที่ควรบูชา ๔.อยู่
ในถิ่นที่เหมาะสม  

(ข) พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน คือ ๕.การสั่งสมความดี ๖.ดํารงตนชอบ ๗.มีวิทยาการ (พหูสูต)        
๘.ชํานาญอาชีพ (มีศิลป) ๙.มีระเบียบวินัย ๑๐.วาจาสุภาพ  

(ค) พัฒนาหน้าที่ครอบครัว คือ ๑๑.บํารุงพ่อแม่ ๑๒.บํารุงบุตรธิดา ๑๓.บํารุงสามีภรรยา 
๑๔.งานให้คั่งค้าง  

(ง) พัฒนาหน้าที่สังคม คือ ๑๕.การให้ปัน ๑๖.ธรรมจริยา ๑๗.สงเคราะห์ญาติ ๑๘.งานไม่มี
โทษ  

(จ) พัฒนาศีล-ธรรม คือ ๑๙.เว้นบาป ๒๐.เว้นเสพ ๒๑.ไม่ประมาท ๒๒.เคารพผู้ที่ควรเคารพ 
๒๓.ถ่อมตัว ๒๔.สันโดษ ๒๕.กตัญญู           

(ฉ) พัฒนาชีวิตทางธรรม คือ ๒๖.ฟังธรรม ๒๗.อดทน ๒๘.คนว่าง่าย ๒๙.เห็นสมณะ ๓๐.
สนธนาธรรม  

(ช) พัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด ๓๑.บําเพ็ญตบะ ๓๒.ประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.เห็นอริยสัจ ๓๔.ทํา
นิพพานให้แจ้ง ๓๕.จิตไม่หวั่นไหว ๓๖.จิตไม่โศก ๓๗.จิตปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม 

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัย ได้จัดทําแนวทางพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วย
กระบวนพัฒนาเชิงพุทธโดยหลักมงคล ๓๘ ประการ ดังนี้ 
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 ๔.๒.๑ การพัฒนาศกัยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

๔.๒.๒ การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
๔.๒.๓ การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

๔.๒.๔ การพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
 การพัฒนาตนเอง (Self-development) เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะสมเพ่ือสนอง

ความต้องการและเปูาหมายของตนเอง และสอดคล้องกับ สิ่งที่องค์กรคาดหวัง บุคคลล้วนต้องการ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในองค์กรสังคม ประสบความสําเร็จตาม
เปูาหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
องค์กร และสังคมโลก การพัฒนาตนจึงมีความสําคัญ ๑. เป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือ
รับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ๒. เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และ
พัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่ พึงประสงค์ออกจากตัวเอง และเสริมสร้าง
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ขององค์กร ๓. เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เปูาหมายใน
ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ๔. ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความเข้าใจตนเอง สามารถทํา
หน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ๒  

จากการวิจัยการพัฒนาศักยภาพตนเองในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนพัฒนาด้วยหลักมงคล๓๘ 
ประการนั้น ประกอบด้วยกระบวนพัฒนา ดังนี้ 

๑) ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในองค์กรธุรกิจ สิ่งสําคัญอันดับแรกสุดในการพัฒนาตนนั้น 
เราคํานึงถึง สิ่งแวดล้อมภายนอก คือ กระบวนการพัฒนาตนเองหรือกระบวนการสร้างชีวิตนั้น  
จุดเริ่มต้นจะต้องจัดสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเอง หรือภายในองค์กรของเราให้
เหมาะสม ต้องปรับความเห็นให้ตรง หรือให้ถูกต้อง เพราะหากความเห็นผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วย่อม
เกิดความเบี่ยงเบนในการดําเนินชีวิต และนํามาซึ่งโทษร้ายแรงแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนได้  เปรียบ
เหมือนเรือที่ตั้งหางเสือไว้ผิดทาง  ต้องประสบความหายนะทั้งต่อเรือและผู้อาศัยเรือนั้นได้   ทั้งนี้ ใน
การปรับความเห็นนั้น ต้องไม่คบคนพาลไม่รับเอาอุปนิสัยที่ไม่ดีจากคนพาล  เพราะคนพาลหรือเพ่ือน
ที่ไม่ดนีั้นย่อมคิดชั่ว พูดชั่ว และทําชั่ว  หากเราใกล้ชิดก็จะรับเอาอุปนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเรา 
ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงเสีย และควรคบบัณฑิต หรือกัลยาณมิตร เพราะบัณฑิตย่อมพาเราไปในทางที่ดี 
เพราะเราจะถ่ายทอดเอาอุปนิสัยที่ดีงามคุณธรรม จริยธรรมจากบัณฑิตมาอยู่ในตัวเรา ทั้งคิดดี พูดดี 
ทําดี ในการอยู่ในองค์กรก็เช่นกันต้องเลือกคบเพ่ือนที่มีอัธยาศัยดี เป็นกัลยาณมิตร มีคุณธรรม
ศีลธรรมแนะนําไปแต่ในทางท่ีถูกที่ควร รวมทั้ง อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ด้วย และบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็น
บุคคลที่ทําให้เราสามารถหล่อหลอมและพัฒนาอุปนิสัยที่ดีงามจากท่านเหล่านั้นมาได้ การบูชาเป็น
การสร้างแบบอย่างที่ดีแก่เรา อาทิ ผู้บังคับบัญชาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํา
ความดีเหมือนกับเขา ซึ่งในทางตะวันตกหรือความหมายทั่วไป บัณฑิต  หมายถึง ผู้จบปริญญาตรี 
หรือนักปราชญ์ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับความหมายในที่นี้ ในองค์กรธุรกิจไม่ค่อยเน้นในเรื่องนี้มากนัก 
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๒๗๕ 

แต่ในทางปฏิบัติคนในองค์กรหรือสังคมมักนิยมคบกับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางโลก ซึ่งไม่ได้
เป็นหลักประกันว่าจะนําเราไปสู่ทางท่ีดีงามได้  

๒) จากการศึกษาของผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ การ
ฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน คือ การท าบุญมาแต่ก่อน การตั้งตน
ชอบ เป็นการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม ประกอบกับการหมั่นทําบุญ หรือ
ทําความดีฝึกฝนตนเองทั้งทางกายและทางใจ เว้นในสิ่งที่ควรเว้น ทําในสิ่ งที่ควรทํา ตั้งตนอยู่ใน
สัมมาทฏิฐิ ย่อมนําพาชีวิตให้มีความสุขความเจริญ และเมื่อมีการศึกษาดี มีความสามารถดี มีระเบียบ
วินัยอันศึกษาดี พูดจาดีงาม พร้อมทั้ง ๔ ประการ เพราะเมื่อคนเรามีการศึกษาหาความรู้จากการฟัง 
นํามาคิดไตร่ตรอง แต่ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เป็นพหูสูต ที่ได้ศึกษามานั้น ต้องนําไปฝึกฝนให้เกิดความ
ชํานาญ จนสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาองค์กรนั้น ๆ ให้เจริญต่อไป การพัฒนาองค์กร
ต่างๆ บุคลากรในองค์กรต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นเหมือนแบบที่หล่อหลอมให้คนเป็นคนดีและ
มีคุณค่าในสังคม มีความประพฤติดี มีความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ มีความขยันหมั่นเพียร งาน
นั้นย่อมสําเร็จ แต่การที่อยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก สิ่งสําคัญท่ีทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้เกิดแก่
องค์กรได้ คือ คําพูด มีวาจาสุภาษิตหรือวาจาดีงาม เพราะคนทุกคนในโลกย่อมชอบใจในคําพูดที่ดี 
อ่อนหวาน มีประโยชน์ พูดได้ตรงประเด็นในกาลเวลาที่ เหมาะสม องค์กรใดที่มี บุคลากรที่
ประกอบด้วยหลักธรรมนี้ มีความสมัครสมานสามัคคี จะมีแตค่วามเจริญรุ่งเรือง และมีความสุขทั้งทาง
กายและทางใจ  

๔.๒.๒ การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจนั้น จะเห็นได้ว่า  ในการบริหารองค์กร

ธุรกิจนั้นจําเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญต่อบุคคลอื่น เนื่องจากบุคลากรในองค์กรย่อมต้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การพัฒนาใดบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอ่ืนด้วย การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อ่ืน ทั้งบุคคลใน
ครอบครัว หัวหน้า ลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลในที่ทํางาน สามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่
อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอ่ืน ๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการทํางานและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชนและองค์กร ที่จะส่งผลให้ชุมชนองค์กรมีความเข้มแข็งและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๑) การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาตามแนวมงคล ๓๘ 
ประการ เน้นเรื่องของมุ่งพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสุขสงบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ด้วยได้
ฝึกตนให้ถึงพร้อม กตัญญูต่อบิดามารดา ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหมาะสม ซึ่งในองค์กรหมายรวมถึงผู้
หลักผู้ใหญ่ ผู้บริหารในองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักนอบน้อมและปฏิบัติดีต่อท่าน และบุคคล
ทั้งหลายในองค์กรที่เคยเกื้อกูลอุปถัมภ์เรา และสงเคราะห์บุตรธิดา โดยอีกนัยยะหนึ่งคือ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วยความเมตตา ความเป็นธรรมปราศจากอคติด้วยความเหมาะสม ให้
เป็นคนดีและมีความสามารถดํารงตนให้ดีให้แก่สังคมต่อไป รวมทั้ง สงเคราะห์เพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่นคง และนํามาซึ่งความสุข ความร่มเย็นให้เกิดกับ
องค์กรที่เราอยู่ต่อไป  



๒๗๖ 

๒) รู้จักการให้ปันเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ให้บุคคลต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและภายนอกด้วยน้ําใจไมตรี ผู้
มีใจเอ้ือเฟ้ือย่อมผูกไมตรี รู้จักบําเพ็ญประโยชน์และเสียสละทั้งต่อบุคคล องค์กร และสังคม อาจเป็น
การใหว้ัตถสุิ่งของ หรือกําลังกาย หรือการให้วิชาความรู้ หรือให้ธรรมก็ได้ จะทําเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
คนหมู่มาก หรือเพ่ือกําจัดความตระหนี่ก็ได้ ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนั้น นอกจากนั้น ยังต้อง
ควรที่จะประพฤติธรรม เป็นการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของธุรกิจ ความสํานึกในหน้าที่ โดยทํา
ความดีทุกอย่างเพ่ือปฏิบัติจิตให้สะอาดผ่องใส หลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์ทั้งหลาย ซึ่งสามารถ
ปรับตัวปรับใจให้เข้ากับธรรม และปฏิบัติให้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของหลักธรรมข้อนั้น ๆ เพ่ือนํามา
ปรับใช้กับองค์กร สงเคราะห์ญาติ หรือเพ่ือนฝูงโดยสงเคราะห์ช่วยเหลือตามความเหมาะสม ภายใน
กรอบของความถูกต้องชอบธรรม    

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ แนวมงคล
สูตรทั้ง ๖ ข้อ ดังกล่าวนั้น ถือเป็นมงคลสูงสุด เป็นการพัฒนาที่เน้นหลักการทําหน้าที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน คือการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่ ลูก สามี และภรรยา รวมถึง หัวหน้า ลูกน้อง 
และเพ่ือนร่วมงาน ในมงคลนี้อาจนําเอาทิศ ๖ เข้ามาเพ่ิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางให้สงเคราะห์คนทุกคนอย่างรอบด้านมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและ
องค์กรให้มีความอบอุ่น มีความสุข เข้มแข็ง นําไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เมื่อทุกคนได้
ปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยอุดมสมบูรณ์ครบถ้วน ได้ชื่อว่าเป็นคนรู้หน้าที่ของตน มีความเอ้ือเฟ้ือ
แบ่งปัน ครอบครัวและองค์กรก็มีสุขเข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนองค์กรมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๒.๓ การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
ความสําคัญต่องานและองค์กรโดยรวม ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานในองค์กรธุรกิจที่ต้อง

รับผิดชอบ ล้วนต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบการทํางานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและ
ทักษะใหม่ ๆ ที่จําเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต ทําให้องค์กรนั้น
สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับองค์กรอ่ืนได้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจต่อองค์กร และประเทศโดยรวมได้  

๑) การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มองมนุษย์อย่างเป็นทุน เป็นเครื่องมือ เป็นปัจจัย
สนองความต้องการ มุ่งผลสําเร็จเพ่ิมผลผลิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกว่า 
“ทุนมนุษย์” (Human Capital) พัฒนามนุษย์โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและผลประโยชน์สูงสุดของ
ของแต่ละองค์กรนั้น เน้นกระบวนฝึกการอบรม โดยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกว่า Competency 
เพ่ือพัฒนาในด้าน Knowledge, Skill ซึ่ง Knowledge เป็นความรู้ที่จะทําให้พนักงานสามารถเพ่ิม
หรือเปลี่ยนแปลงความรู้เดิมให้ได้หลากหลาย ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ เทียบเคียง
ได้กับ ความเป็นพหูสูต หรือมีวิทยาการ ซึ่งคือผู้ที่คงแก่เรียน ศึกษาเล่าเรียนมากเรียกว่า เป็นพหูสูต 
เป็นความรู้ความเฉลียวฉลาดอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน สดับตรับฟังมาก การศึกษาเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคนให้มีความก้าวหน้า องค์กรใดคนที่ได้รับการศึกษาอบรมดี องค์กรนั้นก็มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง คนที่มีความเป็นผู้คงแก่เรียน มีความรู้มาก ความใฝุใจในการศึกษาเป็นความก้าวหน้า
อย่างหนึ่งของชีวิต ยิ่งรู้มาก รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล ในวิชาการทีศึกษาก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้ามาก รู้



๒๗๗ 

มากคือรู้วิชาการหลายแขนง รู้ลึกคือละเอียดลึกซึ้ งหรือรู้จริงในวิชาการที่ศึกษา สามารถที่จะพัฒนา
งานไปได้อย่างเหมาะสม ในปัจจุบันมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น นักวิชาการ ผู้คงแก่เรียน ปัญญาชน 
บัณฑิต ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้คนของตนให้ได้รับการพัฒนาด้าน
สติปัญญาให้เป็นคนฉลาด รู้เท่าทัน สังคมโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติแห่งตน 
ให้มีปัญญา คนเรียนรู้มาก ๆ เป็นการพัฒนาทรัพยากรที่ประมาณค่ามิได้ เพราะความรู้ย่อมติดตามไป
ได้ทุกหนแห่ง พาหุสัจจะมิใช่การเพ่ิมพูนความรู้เป็นคนช่ําชองวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสวงหา
สัจจะธรรมและขัดเกลาอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความประพฤติให้ถูกต้องเที่ยงตรง เป็นการ
พัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้น Skill คือทักษะที่จะทําให้ทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะที่หลากหลาย เป็นการ
เพ่ิมทักษะให้ตัวของทรัพยากรมนุษย์ตลอดเวลาเป็น Multi Skill คือให้รู้งานหลายอย่างภายในองค์กร 
ซึ่งก็เทียบเหมือนกับในมงคลสูตรที่กล่าวว่า ช านาญอาชีพ (สิปปัญจะ) หมายถึง คนคิดเป็น พูดเป็น 
ทําเป็น รู้วิธีการถ่ายทอด แก้ปัญหาเป็น มีฝีมือ มีความสามารถ รู้จักสร้างสรรค์ผลงาน ทํางานที่
รับผิดชอบให้ดีที่สุด และสามารถนําความรู้ที่ศึกษามาไปใช้พัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง การศึกษาจนเกิดความชํานาญในวิชาแขนง
ต่างๆ นับเป็นความก้าวล้ําสมัยในแวดวงวิชาการอย่างแท้จริง เพราะตรงกับทัศนะการพัฒนาวิชาการ
สมัยใหม่หรือในองค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันเรียกว่า แรงงานฝีมือ ซึ่งปัจจุบันกําลังมีการฝึกปรือแรงงาน
ฝีมือ หรือศึกษาจนเกิดความชํานาญอย่างจริงจังย่อมก่อประโยชน์มากมาย  

๒) การงานไม่คั่งค้าง รู้จักที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จ ไม่คั่งค้าง ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่
ผัดผ่อนไปเรื่อย ๆ ทําให้ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่ประสบความสําเร็จ ทํางานให้ดี ไม่ให้งานเสีย อย่างเต็ม
ที่สุดความรู้ความสามารถ และให้เสร็จมากําหนดเวลาของงานชนิดนั้น บุคคลที่ทําการงานไม่คั่งค้างมุ่ง
มันที่จะทํางานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ นั้นประกอบด้วยอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา คือ มีความพอใจในงาน ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ และทําด้วยสติปัญญา บุคคลใดที่
ได้ดําเนินการเช่นนี้ ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในงาน และ การงานไม่มีโทษ โดยทํางานที่สุจริต ไม่ผิด
ระเบียบขององค์กร ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคม หรือกฎหมายบ้านเมือง มุ่งมั่นที่จะทํางานให้
เป็นที่ประจักษ์ในผลงาน 

๔.๒.๔ การพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ในการพัฒนาจิตใจ สิ่งที่ทําลายจิตใจนี้มีอยู่มาก มีแต่เรื่องอารมณ์

บีบคั้นและเป็นทุกข์ต่อจิตใจเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยจะมีอารมณ์ที่ทําให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขแจ่มใส
เบิกบานจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาจิตใจเพ่ือกําจัดสิ่งเหล่านี้ออก ให้จิตได้รับความสงบเยือกเย็น 
และสิ่งที่จะนํามาแก้ไขออกนอกจากธรรมการพัฒนาจิตใจแล้วอย่างอ่ืนไม่ม ี 

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การมีสติในการใช้ข้อมูลด้านสติปัญญา ทําการรู้เห็นและควบคุม
ความคิดให้เป็นไปตามหลักธรรม ไปพัฒนาจิตใจ มีประโยชน์อย่างมากมายต่อบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
และการดําเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตให้มีความเข้มแข็ง  และอดทนต่อความ
ยากลําบากต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ทุกเมื่อในขณะดําเนินชีวิต รวมทั้งในยามเจ็บปุวย โดยไม่มีความทุกข์ทาง
จิตใจ เช่นเดียวกันกับการมีสุขภาพกายที่ดี ทําให้สามารถต่อสู้กับภารกิจทางกาย และความเจ็บปุวย
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  



๒๗๘ 

หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน (วัดปุาบ้านตาด) ให้โอวาทไว้ในเรื่อง การพัฒนาจิตใจว่า “ให้
พยายามทําจิตของเราให้สงบ เมื่อจิตของเรามีความสงบแล้ว จะปรากฏความเย็นขึ้นมา ปรากฏความ
สบายขึ้นมา แล้วนํามาทําประโยชน์แก่ตนได้เรื่อย ๆ ทีนี้จิตก็เย็นไปเรื่อย ๆ นับวันจะเห็นคุณค่าของ
ธรรมขึ้นไป และนับวันจะเห็นโทษแห่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย  ซ่ึงเคยอยู่ภายในจิตใจของเราไปโดยลําดับ  นี่
แหละคือการพัฒนาจิตใจให้พัฒนาอย่างนี้ เพราะจิตเป็นตัวดําเนินงานและเป็นแรงงานสําคัญ   ถ้าจิต
ได้รับการอบรมการพัฒนาให้มีความฉลาดมีเหตุมีผล รอบคอบในสิ่งดีและชั่วทั้งหลายพอประมาณย่อม 
จะดําเนินกิจการต่าง ๆ ไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาด ผิดกับจิตที่ไม่ได้รับการอบรมการ
พัฒนาอยู่มาก การพัฒนาจิตก็เท่ากับการส่งเสริมความฉลาด รอบคอบในกิจการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นนั่น
แล...ความเจริญทางจิตใจที่ได้รับการอบรมการพัฒนา ย่อมเป็นผลดีกว่าความเจริญทางด้านวัตถุ      
ที่ไม่ได้พัฒนาจิตใจไปพร้อมกันอยู่มาก ดังนั้นการพัฒนาจิต เพ่ือความรอบคอบในตนและกิจการ
ทั้งหลาย จึงควรสนใจ อย่างน้อยให้พอ ๆ กันกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ มากกว่านั้นการพัฒนาจิต 
ควรถือเป็นกิจจําเป็นก่อนการพัฒนาสิ่งใดๆ ผลจะเป็นความสงบเย็นตาเย็นใจและเป็นสุขท่ัวหน้ากัน”๓

 

การพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาจิตใจขั้นต้น - การเสริมสร้างศีลธรรม การที่จะเป็นคนดีมีศีลธรรมควรมีเป็น

พ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจ  จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรม เป็นการ
เสริมสร้างศีลธรรมของคนให้มั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้น เพราะความรู้ความเข้าใจทําให้เราเห็น
คุณค่าและความสําคัญของศีลธรรม การงดเว้นจากบาปทั้งปวงและสิ่งมึนเมา   ความไม่ประมาทใน
ธรรมทั้งหลาย มีความเคารพผู้ที่ควรเคารพ ความถ่อมตัว ความสันโดษ ช่วยให้เราปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การเสริมสร้างศีลธรรมกระทําได้คือ  การเสริมสร้างศีลธรรม  ประกอบด้วยมงคล 
ดังนี้ การงดเว้นจากบาปทั้งปวง งดเว้นจากการเสพของมึนเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
ความเคารพผู้ท่ีควรเคารพ ความถ่อมตัว ความสันโดษ ความเป็นคนกตัญญู จะทําให้องค์กรนั้นอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๒. การพัฒนาจิตใจขั้นกลาง - การพัฒนาชีวิตทางธรรม  กระบวนการพัฒนาจัดอยู่ในชีวิต
ทางธรรมซึ่งในองค์กรธุรกิจ ซึ่งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมแล้ว เห็นว่าชีวิตระดับทาง
โลกนั้น ยังหาแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายและต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้สูงขึ้น
ไปอีก เพ่ือจะได้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันแท้จริงของชีวิตก็สามารถจะดําเนินการพัฒนาตนเอง
ต่อไปได้ ฟังหรือศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ตามควรแก่โอกาส  มีความอดทนในการศึกษาและปฏิบัติ  เป็น
คนสอนง่าย ไม่ดื้อรั้นในทางที่ผิด ๆ หมั่นพบปะกับสมณะหรือผู้ทรงธรรม สนทนาไต่ถามท่านผู้รู้ เพ่ือ
หาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมตามกาล โดยดําเนินการตามหลักธรรม ดังนี้  การฟังธรรมตาม
กาล มีความอดทน ความเป็นคนว่าง่าย การเห็นสมณะ สนทนาธรรมตามกาล  

๓. การพัฒนาจิตใจขั้นสูง - การพัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด กระบวนการพัฒนาจัดอยู่ในชีวิต
ทางธรรม ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมแล้ว เห็นว่าชีวิตระดับทางโลกนั้น ยังหา

                                                           
๓หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, การพัฒนาจิตใจ, เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดปุาบ้านตาด, 

๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๖ 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2359&CatID=2 



๒๗๙ 

แก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ เกิดความเบื่อหน่ายและต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้สูงขึ้นไปอีก เพ่ือจะ
ได้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันแท้จริงของชีวิตก็สามารถจะดําเนินการพัฒนาตนเองต่อไปได้  โดย
ดําเนินการตามหลักธรรม ดังนี้ บําเพ็ญตบะ คือ ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพ่ือเผาผลาญกิเลส 
ประพฤติพรหมจรรย์ คือดําเนินชีวิตเป็นนักบวช  เห็นอริยสัจ คือพัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงใน
อริยสัจ  เพ่ือทํานิพพานให้แจ้ง คือทําลายกิเลสได้หมดสิ้น จนเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง เพ่ือส่งต่อการ
พัฒนาชีวิตขั้นสูงต่อไป  เมื่อพัฒนาหน้าที่ทางโลกสมบูรณ์แล้วและได้พัฒนาชีวิตทางธรรม  การพัฒนา
จิตขั้นต่อไปก็คือ จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่มีความโศก จิตปราศจากธุลี คือกิเลสทั้งปวง จิตเกษม เป็นการ
พัฒนาชีวิตขั้นสุดยอดเป็นอิสระจากพันธะทั้งปวง คําสอนนี้เรียกว่า “อริยะธรรม” คือคุณธรรมหรือ
หลักธรรมเพ่ือความเป็นพระอริยะ ได้แก่ จิตที่ปราศจากเครื่องผูกในวัฎฎะ  บุคคลผู้ ปลอดโปร่งจาก
เครื่องผูก ชื่อว่า “จิตเกษม”  ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาชีวิตตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด ประกอบด้วยมงคล ดังนี้ บ าเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ เห็นอริยสัจ 
ท านิพพานให้แจ้ง จิตที่กระทบโลกธรรมแล้วจิตไม่หว่ันไหว จิตไม่มีความโศก จิตปราศจากธุลี จิต
เกษม 

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจแนวพุทธ ผู้วิจัยได้นํา
แนวทางทฤษฎีของตะวันตก และแนวพุทธ โดยใช้หลักมงคล ๓๘ ประการ มาเป็นแนวทางพัฒนา ถือ
เป็นหลักธรรมที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากร เพราะสามารถพัฒนาบุคลากร จนทําให้เกิดความ
สมดุลกันทั้ง ๒ อย่าง คือ พัฒนากายและพัฒนาจิตใจ หลักมงคล ๓๘ ประการ จึงถือได้ว่าเป็น
หลักการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง ซึ่งมีมาก่อนเก่าแก่กว่าหลักการพัฒนาทฤษฎีตะวันตกหรือที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน หลักการพัฒนาในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาภายนอกและด้านวัตถุเป็นหลัก 
ไมไ่ด้มุ่งเน้นการพัฒนาภายใจหรือจิตใจ แต่มงคล ๓๘ ประการ ที่กําลังศึกษาอยู่นี้ ที่สําคัญที่สุด คือมุ่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีปัญญาทําให้รู้เท่าทันโลก หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคคลอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูงสุด เป็นความ
เจริญก้าวหน้าที่สุดสําหรับการพัฒนาบุคลากรที่ไม่มีสอนในที่ใด ๆ มาก่อน นอกจากมงคล ๓๘ 
ประการ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต หากรู้จักทางแห่งความ
เจริญก้าวหน้านั้นอย่างถูกต้อง ย่อมพัฒนาไปสู่ทางแห่งความเจริญ ทั้งต่อตนเอง องค์กร ประเทศชาติ 
และโลกในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสหลักการพัฒนาบุคลากรใน
มงคล ๓๘ ประการ ว่า “เทพและมนุษย์ทั้งหลายกระทํามงคลเช่นนี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกในที่ทั้งปวง 
ย่อมถึงความสวัสดี ในที่ทุกสถาน นั้นเป็นมงคลของเทพและมนุษย์เหล่านั้น”๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔ขุ.ขุ.๓๙/๖/๒๐๗. 



๒๘๐ 

        การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจแนวพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๒ : แสดงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจแนวพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
     

 

พัฒนางาน 

หน้าที่ทาง       
องค์กร/สังคม 

(มงคล ๗-๘,๑๔,๑๘) 

 

พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

พัฒนาศักยภาพ
ภายนอก/ภายใน          

(มงคล ๑-๑๐) 

 

พัฒนา
ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัว/องค์กร/

สังคม 

(มงคล ๑๑-๑๓,    
๑๕-๑๗) 

 

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจแนวพุทธ 
หลักมงคล ๓๘ ประการ 

บุคลากร 

พัฒนาจิตใจ 
ขั้นต้น - ศีลธรรม 

ขั้นกลาง - ชีวิตทางธรรม 
ขั้นสูง – ขั้นสุดยอด 

(มงคล ๑๙-๓๘) 
 



๒๘๑ 

ตาราง ๔.๒ แนวคิดการพัฒนาตามแนวมงคล ๓๘ ประการ 
 

แนวคิดการพัฒนาตามแนวมงคล ๓๘ ประการ 
พัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนางาน พัฒนาจิตใจ 
๑. ไม่คบคนพาล 
๒. คบบัณฑิต 
๓. บูชาคนที่ควรบูชา 
๔. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 
๕. มีบุญวาสนามาก่อน 
๖. ตั้งตนชอบ 
๗. เป็นพหูสูต 
๘. มีศิลปะ 
๙. มีวินัย 
๑๐. มีวาจาสุภาษิต 

๑๑ บํารุงพ่อแม่ 
๑๒ บํารุงบุตร-ธิดา 
๑๓ บํารุงสาม-ีภรรยา 
๑๕ การให้ปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๑๖ ธรรมจริยา 
๑๗ สงเคราะห์ญาติ 

๗ มีวิทยาการ 
๘ ชํานาญอาชีพ 
๑๔ การงานไม่คั่งค้าง 
๑๘ การงานไม่มีโทษ 
 
 

ขั้นต้น 
๑๙ เว้นบาป 
๒๐ เว้นเสพ 
๒๑ ไม่ประมาท 
๒๒ เคารพผู้ที่ควรเคารพ 
๒๓ ถ่อมตัว 
๒๔ สันโดษ 
๒๕ กตัญญู 
ขั้นกลาง 
๒๖ ฟังธรรม 
๒๗ อดทน 
๒๘ คนว่าง่าย 
๒๙ เห็นสมณะ 
๓๐ สนทนาธรรม 
ขั้นสูง 
๓๑ บําเพ็ญตบะ 
๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ 
๓๓ เห็นอริยสัจ 
๓๔ ทํานิพพานให้แจ้ง 
๓๕ จิตไม่หวั่นไหว 
๓๖ จิตไม่โศก 
๓๗ จิตปราศจากธุลี 
๓๘ จิตเกษม 

ที่มา : ผู้วิจัย 

 
๔.๓ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วยกระบวนพัฒนาเชิงพุทธโดย
หลักมงคล ๓๘ ประการ 

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัย ได้จัดทําแนวทางพัฒนาบุคลากรในองค์การธุรกิจด้วย
กระบวนพัฒนาเชิงพุทธโดยหลักมงคล ๓๘ ประการ ดังนี้ 

 ๔.๓.๑ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

๔.๓.๒ กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
๔.๓.๓ กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 



๒๘๒ 

๔.๓.๔ กระบวนการพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มีการพัฒนาในหลากหลายด้าน ทั้งในการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง พัฒนางาน พัฒนาความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากร ซึ่งแต่ละส่วนมี 
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีหลากหลายมิติที่เก่ียวข้อง 

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การพัฒนาตนเองมีหลายด้าน มีเรื่องของ
ทักษะการทํางาน ทักษะการดําเนินชีวิต ทักษะของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ 
การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนหรือทํางานร่วมกับคนอ่ืนอย่างไร ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุผลในการทํางาน 
บรรลุเปูาหมายขององค์กร เห็นจากเด็กจบใหม่ต้องได้รับการพัฒนาเกือบทุกด้าน เพราะเหมือนกับว่า
ที่เขาเรียนรู้มาเป็นวิชา แต่ที่ผ่านมาคนเข้ามาในองค์กรก็ถูกหล่อหลอมไปโดยธรรมชาติ ด้วยวัฒนธรรม 
องค์กร เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาโดยมีธรรมชาติหรือวิถีของเขา มันก็จะหล่อหลอมคนทํางาน
ไปโดยอัตโนมัติ ถ้าคิดว่าองค์กรจะเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับเรื่องคน เรื่องบุคลากร ก็จะต้องมี
แนวทางท่ีชัดเจน ต้องมีการพัฒนาทักษะในการทํางาน ทักษะเรื่องความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์ การ
อยู่ร่วมกัน อาจเชื่อมโยงไปถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วย ถ้าชีวิตส่วนตัวมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่อง
งาน คงไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเพียงอย่างเดียวเพราะใน ๑ คนมีหลากหลายมิติ ซึ่งมันแยกขาด
จากกันไม่ได้ในเรื่องของความเป็นมนุษย์ ต้องส่งเสริมในเรื่องการคิดถึงประโยชน์ของผู้อ่ืน ประโยชน์
ของสังคม เห็นคุณค่าในงานที่ทําเป็นสิ่งที่องค์กรควรส่งเสริม ถ้าเขาคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือ
คิดถึงแต่ประโยชน์องค์กร โดยไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมหรือสังคม ก็จะทําให้เกิดปัญหาในการ
ทํางานอีกแบบหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่องานที่เขาทํา ผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคมทั้งในด้านบวกและลบ เขาควรต้องเห็นกว้างนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรควรจะต้องปลูกฝัง ให้
บุคลากรสามารถมองเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับงานที่ทํา ตัวเองกับเพ่ือนร่วมงาน 
ตัวเองกับสังคม สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ โลก ถ้าเห็นได้ขนาดนี้ก็จะทําให้เขาทํางานโดยที่เห็นถึง
คุณค่าและความหมายของงานที่ทํา ทําไปก็รู้สึกว่างานที่ทํามีคุณค่า ทําเพ่ืออะไร กําลังทําอะไร เพราะ
หลายครั้งที่คนทํางาน เขาจะรู้สึกว่าทํางานเพ่ือองค์กร องค์กร ได้ผลประโยชน์ หรือทําเพ่ือผลกําไร ซึ่ง
ถ้าเขาเจออุปสรรคมากๆ ก็จะรู้สึกว่าทําไมต้องใส่ใจด้วย แต่ถ้าเขามองเห็นกว้างไปกว่านั้น คือเห็นว่า
สิ่งที่เขาทํานั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างไร เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนร่วมโลกอย่างไร มัน
ก็จะทําให้เขาเห็นคุณค่าของงานที่ทํา”๕  

 ๔.๓.๑ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
 การพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาคน

ที่ควรบูชา อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
การหลีกเลี่ยงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ทํางาน ปรึกษากับบุคคลที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ในการ
ทํางาน รู้จักเคารพผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี  
 กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การสั่ง
สมความดี/มีบุญแต่กาลก่อน ดํารงตนชอบ มีวิทยาการ ชํานาญอาชีพ/มีศิลปะ มีระเบียบวินัย วาจา

                                                           
๕สัมภาษณ์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, รองผู้อํานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหิดล, เมือ่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



๒๘๓ 

สุภาพ ได้แก่ การรู้จักฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ตั้งตนอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความเชี่ยวชาญใน
การทํางานรักษากฎเกณฑก์ติกาในการทํางาน รวมทั้งการใช้วาจาที่เหมาะสมในการทํางาน 

ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจนั้น 
ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ หัวหน้าให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Role Model) และสามารถแสดงบทบาทในการมี“ภาวะผู้นํา”สูง ด้วยการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและใจ อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณา การตรงต่อเวลา 
การใช้คําพูดด้วยความสุภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละอดทน มีความยุติธรรมไม่ลําเอียง และ
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพและผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ เมื่อหัวหน้าเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
กัลยาณมิตรของลูกน้อง ลูกน้องก็จะรักประพฤติปฏิบัติตาม และให้ความเคารพนับถือ  สามารถ
ปกครองและนําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นแบบอย่างและนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

คุณฐิติพัฒน์ พิชญ์ธาดาพงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “วิธีการพัฒนา เรียนรู้จาก Role model 
จากหัวหน้าหรือใครที่ประพฤติตัวดีเราจะดีไปด้วย การพัฒนาศักยภาพในตนเอง การมีระเบียบวินัย 
การสะสมความดี การทําแฟูมความดี คือแบบนี้เค้าจะมีแฟูม Profile บันทึกความดีในแฟูมประวัติ
ของพนักงาน หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ นี้คือทําให้สั่งสมความดี  การชํานาญในอาชีพ ยกย่องเชิดชู
คนเก่งและเผยแพร่ว่าเขาเป็นคนเก่ง คนดี วิธีการพัฒนาจะเป็นการ Coaching and feedback เป็น 
Positive ที่ใช้ในการสั่งสมความดี หากให้ทําความดีอยู่แล้วยังก็ต้องเชิดชูเพ่ือให้พฤติกรรมคงทนถาวร   
และต้องใส่ performance  ถ้าคุณทําดีแล้วต้องมีการเชิดชูเกียรติ”๖ 

คุณปภิญญา  ทานสัมฤทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “แนวทางพัฒนาที่ดีต้องมี Leadership ทุก
ระดับ ยิ่งสมัยใหม่เป็นยุคของสังคมองค์กรความรู้ Knowledge based society โดยเฉพาะบริษัท 
ปตท. ใช้ Knowledge based เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมี Leadership หรือภาวะผู้นํา ตั้งแต่
ระดับต้นโดยทําเป็น Project ทํางานเป็นทีม มันก็ต้องมีหัวหน้าทีม มันมักจะต้องผลัดกันเป็นหัวหน้า
ทีม มีบทบาทเป็นผู้นํา แล้วก็มีภาวะผู้นํา ภาวะผู้นําจะเกิดขึ้นได้มีหลักการที่สําคัญก็คือ ก่อนจะไปนํา
คนอ่ืนก็ต้องนําตนเองได้ หลักการ Leadership สําคัญ ขั้นที่ ๑ เขาเรียกว่าAwareness ขั้นที่ ๒. คือ 
Lead Other แล้วพอระดับสูงขึ้นไปที่ต้องมีลูกน้อง ระบบองค์กรก็ต้องนําองค์กร ที่สรุปมาพ้ืนฐาน
สําคัญเลยก็คือ Awareness ศาสนาพุทธก็สอนให้ดูกาย ดูจิต อย่าไปดูคนอ่ืนมาก ดูตัวเองให้มากไว้
ก่อน แล้วก็สอนพ้ืนฐานสําคัญเลยก็คือ ศีล ๕ เป็นฐานสําคัญ ทําตัวให้ดี ให้สะอาด ก็จะกลับที่องค์กร
ว่าเราจะมีภาวะผู้นําที่ดี ลักษณะขององค์กรก็คือ ต้องการคนที่ดี คนเก่ง ทํางานสําเร็จ ในองค์กรก็ต้อง
มีผู้นํากับผู้ตาม เป็นระดับล่างก็ผลัดกันเป็นผู้นําผู้ตามกันในทีม ถ้าเราตัดสินใจเลือกที่จะทํางานใน
องค์กร เราก็จะต้องทําตัวให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถ ทํางานให้สําเร็จ”๗  

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “บรรยากาศในการทํางานถ้าอยากให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี ยกตัวอย่าง GOOGLE หรือ MICROSOFT เขาก็จะจัดที่ทํางานให้มีที่ที่คนนั่งพักผ่อน 

                                                           
๖สัมภาษณ์ คุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์, Associate Director: HR System & 

Development, เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
๗สัมภาษณ์ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์, ผู้จัดการฝุาย สถาบันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๒๘๔ 

มาเจอกัน ให้คนมีปฏิสัมพันธ์กัน ถ้าเรานั่งทํางานเดี่ยว ๆ จะไม่เอ้ือให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์กัน 
แบบที่ไม่ใช่เรื่องงาน เพราะแต่ละคนก็จะอยู่แต่ในพ้ืนที่ตนเอง ไม่มีพ้ืนที่ตรงกลาง นี่ก็เป็นตัวอย่างของ
การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน  การที่คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบ Informal บ้างก็มีความสําคัญ 
เพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการเจอกันแบบ Formal ตลอดเวลา พบกันเพราะมีประชุม เฉพาะหน้างาน  
การที่คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันในบรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นเพ่ือน เป็นครอบครัว ก็จะช่วยเอ้ือให้เกิด
บรรยากาศในการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อย่างเช่น ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบบ้าง ไม่ใช่ถามแต่
เรื่องงานอย่างเดียว มันก็จะส่งผลให้คนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นเพ่ือนร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกัน มากกว่าเป็นแค่เพ่ือนร่วมงาน การที่เรามีพ้ืนที่ อย่างเช่นทุก ๆ วันพุธ หรือ อาทิตย์ละ 
๑ ครั้ง เราจะมีกิจกรรมที่ให้คนมาทํากิจกรรมร่วมกัน เป็น กิจกรรมพัฒนาจิตใจ  พ้ืนที่สงบใจ  เช่น
สัปดาห์นี้จะมีการสอนจัดดอกไม้ แบบญี่ปุุน มันก็จะทําให้เราพัฒนาความสงบไปด้วย สติ สมาธิ ได้
เรียนรู้การจัดดอกไม้  หรืออาทิตย์นี้จะมีการสอนเรียนพู่กันจีน คนก็จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันที่ไม่ใช่
เรื่องงาน แต่มันอยู่ในที่ทํางาน หรือทุก ๑๑.๐๐ น. เราจะเว้นจากการทํางาน มาใช้พ้ืนที่ตรงกลาง มา
นั่งดื่มกาแฟกัน เป็นต้น  เป็นการสร้าง COP. Community of Practice เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยคน
ที่มาทําอะไรบางอย่างร่วมกัน ที่มีวิถีปฏิบัติบางอย่างร่วมกัน เพราะหลายครั้งในองค์กร มันไม่มีความ
เป็นชุมชน มีแค่คนที่เอาตัวมาทํางาน ทํางานเสร็จก็แยกย้ายกันกลับไม่ได้มีอะไรที่ Connect กันอย่าง
อ่ืนนอกจากงาน ซึ่งหลายครั้งคนก็รู้สึกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยกว่ามิติอ่ืนในชีวิต แต่ถ้ามันมี  
Connection อะไรบางอย่างมากกว่าเรื่องงาน คนก็จะรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่อยากมา เป็นที่ที่สําคัญอีกที่
หนึ่งในชีวิตเขา”๘ 

อีกทั้ง ในองค์กรต้องมีกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ที่เก่งและดีเข้ามาทํางานในองค์กร 
ต้องผลักดันในเรื่องสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคลากรในการทํางาน ตั้งแต่ กระบวนการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ 
จนถึงการคัดเลือก ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดการอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือปลูกฝังความรู้ต่างๆเกี่ยวกับองค์กร และปลูกฝังวัฒนธรรม -ค่านิยมหลัก
องค์กร กับพนักงานใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เมื่อผสมผสานกับพนักงานเดิม ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างสม่ําเสมอ ในองค์กรก็จะประกอบด้วยคนเก่งและดีเป็นส่วนมาก อีกประการ คือ การคบ
กัลยาณมิตร/บัณฑิต “เหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้คบบัณฑิต เพราะมีแต่ทางได้ ไม่มีทางเสีย คือ ได้แต่
ผลดีฝุายเดียว เนื่องจากบัณฑิตเป็นคนดีและเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งมีพฤติกรรมแต่ในทางที่ดี อันตรงกัน
ข้ามกับลักษณะของคนพาล คือ ๑. ชอบชักนําในทางที่ดี ๒. ชอบทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ๓. เป็นคน
สัมมาทิฏฐิ ๔. แม้ใครจะพูดให้ร้ายก็ไม่โกรธ ๕. รู้จักระเบียบวินัยที่ดี”๙ ตามลักษณะของ “บัณฑิต คือ 
คิดแต่เรื่องด ีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ ทําแต่สิ่งดี ๆ”๑๐ ซึ่งการอยู่ในองค์กรต้องมีกัลยาณมิตร ซึ่งจะนําพาเรา
ไปในทางท่ีดี สามารถชี้แนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ อาจจะเป็นลักษณะเป็นทางการ อาทิ หัวหน้า

                                                           
๘สัมภาษณ์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, รองผู้อํานวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหิดล, เมือ่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖. 
๑๐มงฺคล.๑/๑๔/๑๗. 



๒๘๕ 

เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับลูกน้อง คอยแนะนําส่งเสริม สนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ดูแลลูกน้อง 
ตลอดจนดูแลให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความเหมาะสม ลูกน้องสนับสนุนหัวหน้า ให้ความ
เคารพ ทํางานในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุนทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม หรือเป็นเพ่ือนกัลยาณมิตรในองค์กรที่คอยให้คําปรึกษาหารือหากเรามีปัญหา คอย
สนับสนุนในการทํางานและชักชวนกันในทางที่ดี แนะนําพาไปในทางบุญทางกุศล สร้างฐานแห่งบุญ
ร่วมกันเพ่ือยังจิตให้เบิกบานและเกิดบุญเกิดกุศล อาจอย่างไม่เป็นทางการก็ได้ ถึงจะถือว่าเป็น
กัลยาณมิตรต่อกันและกัน จะพาให้เราเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดี ถือเป็นสิ่งสําคัญมาก กัลยาณมิตร
หรือบัณฑิตเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ที่ได้สัมผัสกับความดีอยู่เสมอ เช่น เห็นตัวอย่างที่ดี ได้ฟังเรื่องดี ทํา
สิ่งที่ดี บัณฑิตเป็นผู้มีศีล มีปัญญา จะทําอะไรก็ยึดธรรม กฎเกณฑ์กติกาของชุมชนองค์กรเป็นหลัก 
และไม่คบคนพาล หรือบุคคลที่ชักชวนเราในทางเสื่อมเสียชวนไปอบายมุขทั้งหลายเช่น ชวนไปกิน
เหล้า เล่นการพนัน ชวนไม่ทํางาน คอยติฉินนินทาผู้อ่ืน หรืออ่ืน ๆ เพราะจะทําให้เราอยู่ปากทางแห่ง
ความเสื่อมได้ อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี มีสถานที่ทํางานเหมาะสม
ปลอดภัย ต่อการอยู่และการทํางาน สะอาด สวยงาม และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพบปะอย่างไม่
เป็นทางการ ให้พนักงานรู้สึกถึงความผ่อนคลาย อาทิ ห้องทํางานอย่างไม่เป็นทางการ ห้องพักผ่อน 
ห้องสมุด มีสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมภาวนา เช่น ห้องพระ ห้องนั่งสมาธิ ห้องสวดมนต์ อ่ืนๆ  ทําให้
เกิดบรรยากาศในการทํางานที่อบอุ่น รวมทั้ง หน่วยงานจัดสรรเงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรทํางานอยู่ในองค์กร และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทางกายภาพ
พอสมควร จะทําให้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความขัดสนขาดแคลน จนต้องดิ้นรน
ทุจริตหรือหาอาชีพเสริม อาทิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลยามเจ็บปุวย ตรวจสุขภาพประจําปี 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจําปี บ้านพักพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน เงินทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน  เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินยืมสวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน สถานที่ออกกําลังกาย อ่ืน ๆ - 
ถิ่นที่เหมาะสม ๔ ประการ คือ 

“๑. ที่อยู่สบาย (อาวาสสัปปายะ) หมายถึง ถิ่นที่อยู่ที่มีภูมิศาสตร์ดี น่าอยู่ ไม่ร้อนไม่หนาว
จนเกินไป มีภัยธรรมชาติหรือภัยต่าง ๆ น้อย เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทํามาหากิน 
การอยู่อาศัย การศึกษาเล่าเรียน และการประพฤติธรรม 

๒. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นที่อยู่นั้นมีคนดี มีนักปราชญ์ มีคนประพฤติ
ธรรม มีกัลยาณมิตรอาศัยอยู่ ไม่มีนักเลงอันธพาลหรือผู้ร้ายชุกชุม คนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเป็นคนมี
ศีลธรรม ใฝุหาความเจริญก้าวหน้า เป็นสัตบุรุษ 

๓. อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นที่อยู่นั้นมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ 
สะดวกสบาย ไม่ลําบากในการแสวงหาอาหาร ไม่เป็นประเทศท่ีกันดารแห้งแล้ง แร้นแค้น 
 ๔. ธรรมะสบาย (ธัมมสัปปายะ) หมายถึง ในถิ่นนั้นมีการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า
อยู่ มีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิต สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดี หรือ



๒๘๖ 

ถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง คนในถิ่นนั้นสามารถให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนาได้เป็น
นิตย์”๑๑ 
 สิ่งสําคัญคือ เพ่ือยึดเหนี่ยวกํากับพ้ืนฐานการทํางานที่เป็นมาตรฐาน และการประพฤติปฏิบัติ
ในการทํางานของบุคลากร ตามลักษณะของแต่ละองค์กร ควรจัดทําและพัฒนาค่านิยมหลัก (Core 
Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึง “ชุดของค่านิยม ความเชื่อ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ และวิธีคิด ที่สมาชิกขององค์การนั้นยึดถือร่วมกัน และเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อเนื่องไปยัง 
สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ ขององค์การ” วัฒนธรรมองค์การนี้จะถูกใช้และยึดถือกันจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่
ส่งผลต่อวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรที่แสดงออกต่อกันและที่จะ
แสดงออกต่อบุคคลอื่น ๆ ภายนอกองค์การด้วย กล่าวคือมี ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) วัฒนธรรมองค์การ
ระดับท่ีมองเห็นได้ (Surface level) เช่น สัญลักษณ์ พิธีกรรม คําขวัญ สโลแกน วิสัยทัศน์ พฤติกรรม
การแสดงออกต่อกัน ภาษาที่ใช้ การแต่งกาย การจัดที่ทํางาน เป็นต้น ๒)วัฒนธรรมองค์การในระดับ
ลึก (Underlying Level) ยากต่อการมองเห็น แต่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวที่ไปกําหนด
วัฒนธรรมองค์การในระดับที่มองเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ วิธีคิด ทั้งหมดนี้
บางครั้งเรียกรวมว่า “กระบวนทัศน”์ (Paradigm) มักเป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เช่น 
 (๑) องค์การที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างพลังใจและได้อารมณ์ร่วมกับพนักงาน 
 (๒) คนในองค์การมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมุ่งมั่นดําเนินการให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
 (๓) องค์การกับบุคลากรมีค่านิยมพ้ืนฐานร่วมกัน 
 (๔) บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์การและมุ่งมั่นทํางานให้ดีขึ้น 
 (๕) บุคลากรมีความเคารพเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
 (๖) เป็นองค์การที่เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว 
 (๗) เป็นสถานที่ทํางานที่เต็มไปด้วยความสุขกับการทํางาน๑๒ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการทํางานที่ดีและเป็นไปตามครรลองให้เกิดคุณค่าร่วมขององค์กร อาทิ การยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน ความมีวินัย การทํางานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละ
องค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กร หรือค่านิยมหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ดร.พิชยรัตน์ จิรานันต์รัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “วัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ปตท.จํากัด 
มหาชน (ปตท.) เรามีวัฒนธรรมองค์กร คือ Spirit เป็น Core Value  ขององค์กร เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารและพนักงานสังเกตพฤติกรรมของตนเอง ลูกน้อง และเจ้านายในเชิงปฏิบัติ Spirit คือ ๑. S – 
Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่, ๒. P – Performance ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ, ๓. I – 

                                                           

 ๑๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐-
๕๑. 

๑๒ดร.สมบัติ กุสุมาวลี, การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓ –๑๑๕. 



๒๘๗ 

Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม, ๔. R – Responsibility ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, ๕. I – Integrity 
and Ethics ร่วมสร้างพลังความดี. ๖. T – Trust & Respect ร่วมสร้างความเชื่อมั่น”๑๓

 

คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “วัฒนธรรมองค์กรของ บมจ.ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) (CP All) เราเรียกว่า“Harmony”เป็นกรอบใหญ่ ภายใต้โครงสร้างของวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบ Harmony ซึ่งมีสโลแกนว่า “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจ
ดนตรีวงเดียวกัน” การจะเป็นอย่างนี้ได้ก็จะมีองค์ประกอบ ๕-๗-๑๑ คือ Five Principles ก็คือ 
จริยธรรม ๕ ประการค่านิยม ๗ ประการ และ ๑๑ Leadership ๓ องค์ประกอบนี้ต้องประกอบกัน
แล้วถึงจะประสานเป็น Harmony เริ่มจาก  

Leadership ๑๑ ประการ คือ ๑.มีความจริงใจ ๒.ไม่ศักดินา ๓.ใช้ปิยวาจา ๔.อย่าหลง
อํานาจ ๕.เป็นแบบอย่างที่ดี ๖.ให้ความยุติธรรม ๗.ให้ความเมตตา ๘.กล้าตัดสินใจ ๙.อาทรสังคม 
๑๐.บ่มเพาะคนดี ๑๑.มีใจเปิดกว้าง  

ค่านิยม ๗ ประการ คือ ๑.แกร่ง ๒.กล้า ๓.สัจจวาจา ๔.สามัคคี ๕.มีน้ําใจ ๖.ให้ความเคารพ
ผู้อื่น ๗.ชื่นชมความงามแห่งชีวิต 

จริยธรรม ๕ ประการ ๕ คือ ๑. A คือ Achievement ความสําเร็จ ๒. C คือ Customers 
รักลูกค้า ๓. I คือ Integrity รักความซื่อสัตย์ ๔. O คือ Organization รักองค์กร ๕. T คือ Team 
ทํางานเป็นทีม”๑๔ 

คุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “วัฒนธรรมองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จํากัด (มหาชน) (SCG.) จะยึดอุดมการณ์ ๔ ซึ่งก็คือ ๑.ตั้งมั่นในความเป็นธรรม ๒.มุ่งมั่นในความเป็น
เลิศ ๓.เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ๔.ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม SCG ปลูกฝังว่า 

คนเก่ง ๔ ประการ คือ ๑.เก่งคน ๒.เก่งงาน ๓.เก่งคิด ๔.เก่งเรียน  
คนดี ๑๐ ประการ ๑.ตรงต่อเวลา ๒.มีระเบียบวินัย ๓.ซื่อสัตย์ ๔.กตัญญู ๕.รับผิดชอบต่อ

ตัวเอง ๖.ขยัน ๗.มุ่งมานะ ๘.อดทน  
คนกล้า ๕ ประการ ๑.ต้องคิดนอกกรอบ ๒.ต้องรักที่จะเรียนรู้ ๓.กล้าคิด กล้าทํา กล้า

แสดงออก ๔.เปิดใจ ๕.กล้ารับความเสี่ยง”๑๕  
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน ฝึกตนให้มีการส่งเสริมการให้ทาน และร่วมกิจกรรมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

ในองค์กร โดย “บุญกิริยาวัตถุมี ๑๐ ประการ คือ บุญสําเร็จด้วยการให้, การรักษาศีล, ฝึกเจริญ
สติปัญญาภาวนา, การขวนขวายช่วยเหลือกัน, การประพฤติอ่อนน้อม, การอุทิศส่วนกุศล, การ

                                                           
๑๓สัมภาษณ์ ดร.พิชยรัตน์ จิรานันต์รัตน์, ผู้จัดการฝุายการค้าปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จํากัด 

มหาชน, เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
๑๔สัมภาษณ์ คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักพัฒนาบุคคลและระบบ

คุณภาพ บมจ.ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปัญญาธารา จํากัด . เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘. 

๑๕สัมภาษณ์ คุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์, Associate Director : HR System & 
Development. เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



๒๘๘ 

อนุโมทนาส่วนบุญคนอ่ืน, การฟังธรรม, การแสดงธรรม, การทําความเห็นให้ถูกตรง”๑๖ เน้นการ
พัฒนาตนเองให้รู้จักการให้ปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนดีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
อันเป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร หากองค์กรที่มีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุแห่งบุญทั้ง 
๑๐ ประการนี้ คนในองค์กรนั้นย่อมต้องมีความเจริญ ก้าวหน้า ประสพแต่ความสุขที่ยั่งยืนแน่นอน 
โดยกําหนดให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมขององค์กร ครอบครัว และชุมชนนั้น ๆ จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่
น่าอยู่อาศัย เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญา ความเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกัน และพ่ึงตนเองได้ จะเกิด
ความสุขความเจริญร่มเย็นต่อองค์กรนั้น ๆ ต่อไป อีกทั้ง พัฒนาศักยภาพของตนจนชํานาญและมี
ศิลปะ เป็น“การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จนชํานาญ แล้วนําสิ่งที่ศึกษามาพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง การที่คนในชาติเป็นผู้มีศิลปคู่กันกับพหุสัจจะ หมายถึง ความ
เป็นผู้คงแก่เรียน เป็นนักวิชาการผู้ชํานาญในหลักวิชาการแขนงต่าง ๆ พหุสัจจะเป็นศาสตร์ ทฤษฎี 
หรือหลักการ ส่วนศิลปะ หรือสิปปะ หมายถึง คนคิดเป็น พูดเป็น ทําเป็น รู้วิธีการถ่ายทอด แก้ปัญหา
เป็น มีฝีมือ มีความสามารถ และสามารถนําความรู้ที่ศึกษามาไปใช้พัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้น” การ
ที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนมีศิลปะได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. ปลูกอิทธิบาท๔ คือ มีฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา ในกิจการนั้น ๆ ที่ตนจะพึงกระทํา “อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑. ฉันทะ ความพอใจในงานนั้น 
๒. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการทํางานนั้น ๓. จิตตะ ความตั้งใจในการทํางานนั้น ๔. วิมังสา 
ความเข้าใจในงานนั้น”๑๗ นั่นคือหนทางแห่งความสําเร็จ ๒. ฝึกให้เป็นคนชั่งสังเกต คือ ต้องสังเกตใน
สิ่งที่ตนกระทํา เพ่ือจะเข้าถึงงานอย่างนั้น ๓. เข้าไปคบหาท่านผู้รู้ หรือท่านผู้ชํานาญในวิชาการนั้นๆ 
เพ่ือขอคําแนะนําหรือฝึกหัดกับท่าน ๔. ฝึกหัดทํา ฝึกหัดปฏิบัติงานที่ต้องทํานั้น ๆ อยู่เสมอ ส่วน
วิธีการซึ่งในการพัฒนาตนเองของพนักงานสามารถพัฒนาในแนวองค์กรธุรกิจนั้นได้หลาย ๆ วิธี อาทิ 
การฝึกอบรม ฟังบรรยาย การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การแนะนํา การหมุนเวียนงาน 
การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษา ดูงานในที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการใน
สายงานของตนเอง เพ่ือผลักดันให้เป็นผู้มีความสามารถ และผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมาย
อย่างดี สิ่งสําคัญอย่างยิ่ง คือเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทํางาน อาทิ การมาปฏิบัติงานทันเวลาทุก
วัน ไม่มาสาย ลาปุวย หรือลากิจโดยไม่จําเป็น ประชุมตรงตามกําหนดเวลา เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามคําสั่งของหัวหน้า วินัยทางโลก คือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ กติกา ธรรม
เนียม ประเพณีต่าง ๆ และปฏิบัติตาม อาคาริยวินัย วินัยของผู้ครองเรือน คือ คฤหัสถ์ ได้แก่ การถือ
ศีล ๕ และ การเว้นจากอกุศลกรรมบท ๑๐ ประการ ทั้งกายกรรม๓ วจีกรรม๔ และมโนกรรม๓ 

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การมีระเบียบวินัยก็ต้องมีความ
ชัดเจนในการให้คุณให้โทษ เราไม่สามารถในการคัดเลือกคนที่รู้ดีและปฏิบัติดีได้ครบถ้วน  คือคนรู้ดี 
อาจจะปฏิบัติไม่ดี คนรู้ไม่ดีอาจจะปฏิบัติดี Put the right man on the right job. ก็ใช้ได้ 
พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมการวางคนให้เหมาะสม ตัวอย่างที่พระองค์ทรงแต่งตั้งบุคคลที่เรียกว่า 

                                                           
๑๖ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๓๓๐. 
๑๗พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๔๑-๑๔๒. 



๒๘๙ 

“เอตทัคคะ” คือคนเก่งต้องเป็นต้นแบบให้คนอ่ืน ๆ อยากเน้นเรื่องวินัย การฝึกคน ต้องเคร่งครัดวินัย 
ทหารเกณฑ์ มาร้อยพ่อพันแม่ ครูฝึกกว่าจะฝึกได้พร้อมเพรียงไม่ง่าย แต่เพราะเมื่อเข้าไปแล้วต้องยึด
มั่นในวินัย  ประเภทคนที่นิสัยหยาบ ต้องฝึกให้เป็นคนละเอียด กริยามารยาท ความประพฤติ  ต่อไป
เรื่องความเป็นผู้นําต้องพูดสิ่งที่เป็นสาระไม่เครียดพูดด้วยอัธยาศัยไมตรี ไม่มีใครฝึกทีเดียวแล้วสําเร็จ 
ที่ประชุมคือที่ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พระพุทธเจ้าจึงให้พระสงฆ์ประชุมกันทุก ๑๕ วัน เรียกว่าปาติโมกข์ 
นอกจากสวดปาติโมกข์ นี้แล้ว เจ้าอาวาสและเถระในที่ประชุมสงฆ์ชี้แจง ตักเตือน มอบความ
ปรารถนาดี อะไรที่ทําไปสมควรหรือไม่ พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติวินัยเพียงคนเดียว ต้องเรียกโจทก์-
จําเลยมาคุยกัน ปรึกษา หารือและชี้คุณชี้โทษให้ดู จบแล้วก็เป็นที่ยอมรับ เมื่อยอมรับแล้วก็ให้อภัยแก่
บุคคลนั้นที่เป็นต้นเหตุ  ให้อภัยครั้งแรก ถ้ามีครั้งที่สองก็ถูกลงโทษ สามารถรักษาตนเองและสังคม
สงฆ์ได้ รักษาพระธรรมวินัยได้”๑๘ 

ในการอยู่ร่วมกันต้องพัฒนาด้านคําพูดที่ดี พัฒนาคําพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง “ลักษณะของ
วาจาสุภาษิต ได้แก่ วาจาที่มีองค์ประกอบ ๕ ประการ คือ ๑. เป็นคําพูดที่ถูกกาลเทศะ ๒. เป็นคําจริง 
เป็นสัจวาจา ๓. เป็นคําที่สุภาพอ่อนหวาน ๔. เป็นคําที่มีประโยชน์ ๕. เป็นคําที่พูดด้วยเมตตา”๑๙ และ
พัฒนาด้านสุนทรียสนทนา ซึ่ง วิศิษฐ์ วังวิญญู ได้กล่าวถึงแนวคิดหลักของสุนทรียสนทนา และ
สภาวะของการสนทนา ดังนี้ 

๑. การฟัง (Deep Listening) คือการฟังที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการสนทนาและ
ไม่ใช่การฟังเพ่ือเจรจาต่อรอ แต่เป็นการฟังที่รับเอาความคิดทั้งหมดของผู้พูด ผู้ฟังยังต้องมีสมาธิไม่
วอกแวกไปจากเรื่องที่ฟังอยู่ หยุดใช้ความคิดในเรื่องอ่ืนขณะที่ฟัง กล่าวได้ว่าคือการฝึกสติ ทําให้เกิด
ภาวะการว่างจากความคิดของตนเพ่ือรับเอาความคิดของผู้พูดหรือคู่สนทนาเข้ามา  การได้ฟังอย่าง
ลึกซึ้งและมีคุณภาพนี้จึงจะเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

๒. เคารพ (Respecting) คือการปฏิบัติต่อคู่สนทนาประหนึ่งเขาเป็นตัวเราเอง มีความเชื่อมั่น
และศรัทธาในความดีงามในตัวของคู่สนทนาทุกคน หากเกิดความรู้สึกสงสัยลังเล กลัวหรือวิตกกังวล 
จะไม่สามารถเกิดความศรัทธาดังกล่าวนี้ได้ การเคารพจะทําให้เกิดสมาธิในวงสนทนา  

๓. ห้อยแขวน (Suspending) คืองดเว้นจากการตัดสินให้คุณค่าเรื่องที่ฟัง เว้นการประเมินหรือ
ทํานายเรื่องของคู่สนทนา รวมทั้งการไม่ใช้ทัศนะแบบขั้วตรงข้าม กล่าวคือ การมองและเข้าใจว่าสิ่ง
ต่างๆ นั้นแบ่งออกเป็นสองด้านที่ตรงข้ามกัน เมื่อเกิดการห้อยแขวนจะทําให้เกิดปัญญา การห้อย
แขวน การฟังและการเคารพ ทั้ง ๓ ส่วนนี้จึงเสริมกันและกัน เสมือนสติ สมาธิและปัญญา 

๔. เสียงของเรา (Voicing) คือพูดเมื่อเรารู้สึกอย่างจริงจังและพูดโดยเปิดเผยอารมณ์ความคิดที่
เกิดข้ึนในใจทั้งหมดออกมา ไม่ใช่การเล่าสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราจําได้ข้ึนใจ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
สัมพนัธ์กับบริบทขณะนั้น๒๐ 

                                                           
๑๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร วันที ่

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๑๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๙๙. 
๒๐วิศิษฐ์ วังวิญญู, อ้างใน นางจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา

ในสถาบันอุดม ศึกษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๐, หน้า ๖๒. 



๒๙๐ 

กล่าวโดยสรุป ผลที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยไม่คบคนพาลคนอุปนิสัยไม่ดี
ทั้งหลาย ให้คบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติและอุปนิสัยที่ดีงาม และมีคุณธรรม  และเป็น
ต้นแบบเป็นแบบอย่างให้เรา ทั้ง “คิดดี พูดดี ทําดี”เป็นปกติ เพ่ือถ่ายทอดซึมซับอุปนิสัยและสร้าง
มาตรฐาน ความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงามให้กับเรา เหมือนเรือที่ตั้งหางเสือไว้ถูกทาง ย่อมถึงจุดหมาย
ปลายทางและนําพาเราและองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่หลงทาง ถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้บุคคลรู้จักอยู่ในสภาพแวดล้อม และสถานที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศการ
ทํางานที่ดี ย่อมให้ฝึกฝนตนไว้ได้ดีสร้างเหตุปัจจัยไว้ สั่งสมคุณความดี จนกลายเป็นวาสนาบารมี และ
จะมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของชีวิตและการทํางาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งรู้จัก
ตั้งเปูาหมายในชีวิตและการงานให้เหมาะสม เพ่ือให้เป็นคนเป็นคนที่“ฉลาดรู้”“ฉลาดทํา”“ฉลาดใช้”
“ฉลาดพูด” รู้ว่าอะไรควรคิด ควรรู้ ความทํา ควรพูด ทําให้มีปัญญาในการใช้ชีวิตและการทํางาน เป็น
ผู้ฝึกฝนตนให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
องค์กร และสังคมได้อย่างเต็มที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๔.๓ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

๔.๓.๒ กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ  
การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บํารุงพ่อแม่ บํารุงบุตรธิดา 

บํารุงสามีภรรยา การให้ปัน ธรรมจริยา สงเคราะห์ญาติ เป็นกระบวนการพัฒนาความความสัมพันธ์
ของบุคลากรด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเอง ได้แก่ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ การ
ดูครอบครัวตนเองเพ่ือไม่ให้กระทบต่อบุคคลในการทํางาน การเอ้ือเฟ้ือในกระบวนการทํางาน 

พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง 

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโดย 
๕ สัง่สมความดี 
๖ ดํารงตนชอบ 
๗ มีวิทยาการ 
๘ ชํานาญอาชีพ 
๙ ระเบียบวินัย 
๑๐ วาจาสภุาพ 

พัฒนาศักยภาพภายนอกตนเอง 

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑ ไม่คบคนพาล 
๒ คบบัณฑิต 
๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา 
๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 

 

 

บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถ โดยหลีกเล่ียงกับ
บุคคลที่ไม่ทํางาน ทํางานกับ
บุคคลที่ทีความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักเคารพผู้อื่น  สร้าง
บรรยากาศการทํางานที่ดี ฝกึฝน
ตนเองอยู่เสมอ รักษาระเบยีบ
วินัยในการทํางาน และใช้วาจา
อย่างเหมาะสม 

 

วิธีการพัฒนา 
- หวัหน้าเป็นแบบอย่างที่ดี  
- มีกระบวนการสรรหาที่ด ี
- คบกัลยาณมิตร 
- เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี 
- จัดทําวัฒนธรรมองค์กร 

วิธีการพัฒนา 
- ปฏบิัติตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
- พัฒนาศักยภาพของตน 
- เสริมสร้างระเบียบวินยั 
- พัฒนาดา้นสุนทรียสนทนา/การ
สื่อสาร 
- พัฒนาการเรียนรู ้
 

ผลการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

นโยบายพัฒนาบุคลากรแนวมงคล ๓๘ 

- พันธกิจ /ภาระกิจ/เปาูหมาย            
(Vision/ Mission/Goal) 

- ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
- การพัฒนาระดับบุคคล 

Feedback 



๒๙๒ 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ทอดทิ้งเครือญาติ เพ่ือนร่วม
ชาติ เพื่อนร่วมโลก ถ้าคนไทยไม่ช่วยแล้วใครจะมาช่วยกัน และต้องแก้ไขตามหลักพุทธศาสนา คือต้อง
ยึดถือตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ส่วนวิธีการพัฒนาการบํารุงพ่อแม่ อย่างเช่นการจัดกิจกรรม
ครอบครัว อย่างที่มีกิจกรรมสงเคราะห์ก็จะมีการสงเคราะห์ญาติเราต้องสงเคราะห์ทุกคน เพ่ือนมนุษย์ 
ต้องสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ แต่พ่อแม่ทอดทิ้งไม่ได้”๒๑  

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เจ้าของกิจการจะดูแลคนรอบด้าน
อย่างไร เราจะดูแล สามีภรรยา เพ่ือนร่วมงานพนักงานอย่างไร เป็นข้อธรรมปฏิบัติของสังคม  
ธรรมจริยา ทั้งโลกต้องเป็นผู้ให้ ผู้ให้เป็นที่รักของคนอ่ืน ประพฤติธรรมสม่ําเสมอ สงเคราะห์ญาติ  
โลกัตถจริยา ปฏิบัติต่อชาวโลก ในส่วนของญาติเป็นสิ่งจําเป็น แรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศ
ความเป็นมิตรเป็นญาติ มนุษยสัมพันธ์ ไม่จําเป็นต้องพูดเก่ง มนุษยสัมพันธ์ เชื่อมโยงด้วยการมีน้ําใจ
ให้แก่กัน เอ้ือเฟ้ือ ใจกว้าง ถ้าไม่ใจกว้าง งานจะไปได้ช้า ครอบคลุมไปถึงจิตอาสา คุณธรรมผู้บริหาร 
ผู้ใหญ่ต้องมีความรักความเมตตา ไม่ควรคิดแต่จะเอากําไรอย่างเดียว ให้คิดถึงความสุขมวลรวมของ
คนในองค์กรด้วย”๒๒ 

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “สิ่งที่ประมวลวิถีชีวิตหลักการง่ายๆ 
ระบบครอบครัวก็มีการเลี้ยงบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดา หน้าที่ของพ่อแม่ ลูกที่มีต่อกัน หน้าที่สามีภรรยา
ที่มีต่อกัน ครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ เพียงแค่เอาทิศ ๖ ไปใช้ก็มหาศาลงานสําเร็จทุกอย่างด้วยทิศ 
๖ เพราะคนปัจจุบันนี้ลืมทิศ หลงทิศ คือหลงทิศ ๖ อย่าลืมหน้าที่ของตนเอง”๒๓ 

คุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความสัมพันธ์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน บุตร
ธิดา สามีภรรยา ที่จริงผมว่าในรูปของสวัสดิการคือการให้สวัสดิการแก่บุตรธิดา พ่อแม่ หรือการจัด
กิจกรรม Family Day พาพ่อแม่ไปเที่ยว เช่น SCG จะมีค่ายต่างๆเพ่ือให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงปิด
เทอม ทําให้คนที่เข้าร่วมมีความสัมพันธ์อันดีกัน เมื่อตอนที่น้ําท่วมทาง SCG เช่าโรงแรมให้พนักงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาบุตร ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเช่น จัด CSR ปลูกปุาชายเลน ไป
เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ คือให้เค้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพ่ือแบ่งปัน เช่นการไปสร้างห้องน้ํา ปลูกปุาชาย
เลน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังเรื่องการรักสัตว์ การปลูกฝังเรื่องการดูแลสุนัขจรจัด การไป
บรรยายธรรมแก่ผู้ อ่ืน มีค่ายธรรมะให้นั่งสมาธินี้ก็เป็นวิธีการพัฒนา การเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ที่
สงเคราะห์เป็นของมูลนิธิ UNICEF หรือให้ทุนการศึกษา”๒๔ 

                                                           
๒๑สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจ้าคณะ

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘, เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, เมื่อ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๓สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า, เมื่อวันที่ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ์ คุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์, Associate Director: HR System & 

Development, เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



๒๙๓ 

คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความสัมพันธ์ของครอบครัวเชื่อว่าถ้าพ้ืนฐาน
ของครอบครัวที่ดี เราได้ทําสิ่งดี ๆ ให้กับครอบครัวมันก็จะส่งผลให้เขามีความสุข แล้วก็ทํางานดีด้วย 
เพราะเขาเป็นคนดี เขาทําสิ่งที่ดีที่จําเป็น ชีวิตเขาก็จะดี มีความสุข ถ้าทํางานดีแต่ทิ้งพ่อแม่ เป็นการ
ฟูมฟักจิตทําให้ดีจากข้างใน แสดงว่าเขาตระหนักถึงสิ่งสําคัญเขาเลยลงมือทํา คือการให้ การประพฤติ
ดี ส่งผลในวงกว้างทั้งญาติ ครอบครัว ที่ทํางาน การให้ก็ไปทํากิจกรรม CRS มีพรหมวิหาร ๔ ก็คือ
พัฒนาด้วยที่มองว่าเป็น Loving Kindness ง่าย ๆ คือเขามีจิตใจที่เมตตา มีความรักให้กับผู้คน จิตใจ
เอ้ือเฟ้ือ ที่จริงนั้นมนุษย์เราแต่ละคนเป็นองค์รวมแยกกันไม่ได้ มันมีความเชื่องโยงสัมพันธ์อย่า ง
เชื่อมโยงใกล้ชิด เราทําร้ายคนหนึ่งคนมันก็ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งเชิงบวกเชิงลึก กิจกรรมใน
ครอบครัวเราให้ในเรื่องของครอบครัว ปตท. เราให้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลในครอบครัว เมื่อเขามี
ความสุขสบายใจ ทุกอย่างมันก็จะดี”๒๕ 
 ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กร
ธุรกิจนั้น ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ  องค์กรส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้กับ
พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ วันพ่อ วันแม่ วัน
ครอบครัว วันสําคัญทางศาสนา ทอดกฐิน ผ้าปุา ค่ายบุตรพนักงาน หรือมีสวัสดิการรักษา พยาบาล
ให้กับครอบครัวพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างความต้องการพ้ืนฐานให้ครอบครัว ทําให้เกิดความสุขอบอุ่น  
ย่อมส่งผลถึงการทํางานความราบรื่น ไม่มีผลกระทบต่อการทํางาน รวมทั้ง พนักงานต้องรู้จักในการ
บํารุงดูแลบิดา-มารดา สงเคราะห์บุตร-ธิดา สามี-ภรรยาให้อยู่อย่างดีและมีความสุข เพ่ือเสริมสร้างทํา
ให้เกิดความสุขอบอุ่นให้กับครอบครัว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้แน่นแฟูนมาก 
ขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างหล่อหลอมอุปนิสัยแห่งความเอ้ือเฟ้ือและกตัญญูแก่บุคคล
นั้น อันส่ง ผลถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนๆในองค์กร และสังคมต่อไป  อีกทั้ง องค์กรส่งเสริมการจัด
กิจกรรมจิตอาสา สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคมได้ออกแนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ชื่อ “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือ
สังคม” โดยได้แบ่งแนวปฏิบัติในเรื่องซีเอสอาร์ได้เป็น ๗ หัวข้อ ดังนี้ 
  ๑. การกํากับดูแลกิจการที่ด ี
  ๒. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
  ๓. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  ๔. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
  ๕. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  ๖. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ๗. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม๒๖ 

การดําเนินการด้าน CSR ให้กับพนักงานได้เข้าร่วม อาทิ ปลูกปุา ค่ายอาสา จัดสอนหนังสือ
เด็ก เลี้ยงเด็ก กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมบุญภัยพิบัติต่าง ๆ ร่วมงานประเพณีชุมชนต่าง ๆ ทําบุญ

                                                           
๒๕สัมภาษณ์ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์, ผู้จัดการฝุาย สถาบันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๖ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร , 

(นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๔๘ – ๕๐. 



๒๙๔ 

ตักบาตร ทําความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ อาทิ วัดวาอาราม โรงเรียน ทางสาธารณะ อ่ืน ๆ หรือการให้
ทานกับผู้ด้อยโอกาส  ปลูกฝังให้บุคคลรู้จักพัฒนาตนเป็นผู้ให้ทาน สงเคราะห์โลก และสังคม ด้วย
ความเสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม มี
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ส่วนรวม และ เกื้อกูลญาติ และบุคคลอ่ืนๆ  ก่อ ให้เกิดความ
ใกล้ชิด ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาจิตใจ สิ่งสําคัญ คือ ส่งเสริมกิจกรรมบุญให้พนักงานในองค์กร โดยมีวิธี เรียกว่า “กถาว่าด้วย
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ แสดงไว้ คือ 

๑. บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยการให้ (ทานมัย) 
๒. บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยการรักษาศีล (สีลมัย)   
๓. บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยภาวนา (ภาวนามัย)  
๔. บุญกิริยาวัตถุท่ีสหรคตด้วยความนอบน้อม (อปจิติสหคตะ)  
๕. บุญกิริยาวัตถุท่ีสหรคตสําเร็จด้วยการขวนขวาย (เวยยาวัจจสหคตะ)  
๖. บุญกิริยาวัตถุคือการแผ่ส่วนบุญ (ปัตานุปทานะ) 
๗. บุญกิริยาวัตถุคือการอนุโมทนา (อัพภานุโมทนะ) 
๘. บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จด้วยการแสดงธรรม (เทศนามัย) 
๙. บุญกิริยาวัตถุท่ีสําเร็จด้วยการฟังธรรม (สวนมัย) 

     ๑๐. บุญกิริยาวัตถุคือการทําความเห็นให้ตรง (ทิฏฐุชุกรรม)”๒๗  
การให้ปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนดีให้เกิดขึ้นในองค์กร อันเป็น

พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร หากองค์กรที่มีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุแห่งบุญ ๑๐ 
ประการนี้ โดยถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร รับรองว่าชีวิตของเขาทั้งหลายย่อมต้องมีความเจริญก้าวหน้า 
ประสพแต่ความสุขที่ยั่งยืนแน่นอน โดยกําหนดให้เป็นวิถีขององค์กรและ ครอบครัว ชุมชน นั้น ๆ ได้
ชื่อว่าเป็นองค์กรที่น่าอยู่อาศัย เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญา เอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกัน และพ่ึงตนเองได ้ 

รวมทั้ง พัฒนาด้าน “พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”๒๘ เป็นแนวทางให้
เกิดความเห็นใจ ปรารถนาดีต่อกันทําให้เกิดความเป็นพ่ีน้องกัน เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถปกครองดูแลลูกน้องให้มีความสุข และมีขวัญกําลังใจที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด 
โดยมีดังนี้  

๑. เมตตา : ความรัก ผู้บริหารควรมีความรัก ความปรารถนาต่อลูกน้องด้วยการให้คําแนะนํา 
สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน และความประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม 
รวมถึง การใช้ลูกน้องให้เหมาะสมกับงาน ความถนัด และวัย  

๒. กรุณา : ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมีความกรุณาต่อลูกน้องด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ําใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ กําลังกายและกําลังใจ รวมถึง การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา   

                                                           
๒๗อภิ.สํ.๗๕/๑๓๘/๔๐๓. 
๒๘ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 



๒๙๕ 

๓. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ผู้บริหารควรสนับสนุนและยินดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัล
และแบ่งปันด้วยน้ําใจ  

๔. อุเบกขา : การวางใจเป็นกลาง มีความปรารถนาดีต่อลูกน้องด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/
มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้อง ด้วยความยุติธรรม ไม่ลําเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะ รัก หรือ 
เกลียด ทั้ง ๔ ข้อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งจะทําให้บุคลากรในองค์กรนั้นมีขวัญกําลังใจและ
ความสุขในสังคม  

นอกจากนี้ ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ เป็นแนวทางในการสงเคราะห์ญาติ หรือผู้ที่อยู่
ร่วมกันอยู่ที่การผูกสามัคคีร่วมน้ําใจญาติให้เป็นปึกแผ่น โดยใช้ หลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ 

๑. ทาน หมายถึง การเอ้ือเฟ้ือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ให้ของฝากยามเยี่ยมเยียน ให้ของขวัญ
ยามมงคล ให้ของใช้ยามตรุษยามสารท ตลอดจนให้ทุนรอนทํามาหากิน 

๒. ปิยวาจา หมายถึง พูดจาต่อกันด้วยคําสุภาพอ่อนโยน เรียกสรรพนามตามศัพท์ เช่น เรียก
ลุง ปูา อา อันเป็นภาษาของคนรักใคร่กัน ถึงจะโกรธเคืองขัดใจกัน ก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือนินทาว่า
ร้าย 

๓. อัตถจริยา ทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติ คือ ช่วยเหลือเมื่อมีธุรการงานต่างๆ เช่น 
แต่งงาน บวชนาค เจ็บปุวย เป็นความ งานศพ และอ่ืนๆ อย่างน้อยก็ให้กําลังใจ 

๔. สมานัตตตา วางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะ ตําแหน่ง เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม เคารพ
ญาติผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อย เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่ทอดทิ้งกัน๒๙ 

ใช้หลักสารณียธรรม ๖ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน,
หลักการอยู่ร่วมกัน)สาราณียธรรมก็ใช้ 

๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วย
บอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความ
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้ง
จิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  

๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นํามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน ข้อนี้ ใช้ 
อัปปฏิวิภัตตโภคีก็ได้ 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ  

                                                           
๒๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๗๖-๑๗๗. 



๒๙๖ 

๖.ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

 ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณคือ เป็น สารณียะ (ทําให้เป็นที่ระลึกถึง) เป็น ปิยกรณ์ (ทําให้เป็นที่
รัก) เป็น ครุกรณ์ (ทําให้เป็นที่เคารพ) เป็นไปเพ่ือ ความสงเคราะห์ (ความกลมกลืนเข้าหากัน) เพ่ือ 
ความไม่วิวาท เพ่ือความสามัคคี และ เอกภาพ (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)๓๐ 

นอกจากนี้ ควรฝึกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาว่า “จิตตปัญญา
ศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจากภายใน ให้เกิดการตระหนักรู้ และเกิดปัญญา เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่น้อมลงสู่ใจอย่างใคร่ครวญและสัมพันธ์กับคุณธรรมความเป็นมนุษย์ เป็นการฝึกปฏิบัติที่ไม่
จํากัดเพียงแนวทางของศาสนา หากรวมถึงศาสตร์ ศิลปะ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสัมพันธภาพและ
ผู้เรียนสนใจจนสามารถเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เกิดความรักความ
เมตตา”๓๑ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของโลกทัศน์ การคิดถึงคนรอบข้าง 
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน สะท้องถึงการมีจิตที่ขยายใหญ่ พ้นจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง เห็น
ความเชื่อมโยงของธรรมชาติและสรรพสิ่ง เกิดการตระหนักรู้ รวมทั้ง พัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
รอบข้าง  

กล่าวโดยสรุป ผลที่ได้รับจากการพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ในการทํางานใน
องค์กร ให้บุคคลต่าง ๆ สร้างบําเพ็ญประโยชน์ให้ครอบครัว รวมถึง บุคคลผู้เกี่ยวข้องต่างๆในองค์กร 
อาทิ ผู้ใหญ่ในที่ทํางาน หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง โดยปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ผู้มีพ้ืนฐานสังคมครอบครัวที่ดี มีความสุขอบอุ่น  ย่อมส่งผลถึงการทํางานที่สุขสงบ และทําให้เกิ ด
ความราบรื่นไม่มีผลกระทบต่อการทํางาน เพ่ือให้บุคคลรู้จักให้ทาน สงเคราะห์โลก และสังคม ด้วย
เสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม มีการ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ส่วนรวม และ เกื้อกูลญาติ และบุคคลอ่ืน  ๆ  ก่อให้เกิดความ
ใกล้ชิด ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาจิตใจต่อไป 

 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
๓๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม   http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=273. 

๓๑จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย , 
อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 

http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=273


๒๙๗ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนภูมิ ๔.๔ กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 ๔.๓.๓ กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

การพัฒนางานในองค์กร โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ มีวิทยาการ(พหูสูต) ชํานาญอาชีพ(มี
ศิลป) การงานไม่คั่งค้าง การงานไม่มีโทษ เป็นกระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์ธุรกิจด้วย
การรู้จักหน้าที่ตนเองและสังคม ได้แก่ การมีหลักการในการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ รู้จัก
ทํางานอยู่เป็นระบบ ทํางานให้เป็นไปตามแผนงาน และมีความถูกต้อง 

ยุพาวดี วัลยะเพ็ชร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “องค์กรโดยทั่วไปเขาก็จะมี OD มี Business 
Success ว่าเหมาะสมกับยุคสมัยหรือเปล่า ในส่วนตัวของพนักงานเองก็เป็นบทบาทหรือเป็นหน้าที่
ขององค์กร หรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาที่จะสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดความคิดในการที่จะทํางาน
ของตน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานของตัวเขาเอง สิ่งที่ เห็นได้ว่าสนับสนุนให้มี

พัฒนาหน้าที่องค์กร/สังคม 

พัฒนาหน้าที่องค์กร/สังคมโดย 
๑๕ การให้ปัน/ทาน 
๑๖ ธรรมจริยา/ ประพฤติธรรม 
๑๗ สงเคราะห์ญาต ิ
 

พัฒนาหน้าที่องค์กร/ครอบครัว 

พัฒนาหน้าที่องค์กร/ครอบครัว 
๑๑ บํารุงพ่อแม ่
๑๒ บํารุงบุตรธิดา 
๑๓ สามีภรรยา 

วิธีการพัฒนา 
- ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว 
- ปฏบิัติตามหนา้ที่ต่อครอบครัว 
- พัฒนาดว้ยพรหมวิหาร๔ 
- ปฏบิัติตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
- ปฏบิัติตามสาราณยีธรรม ๖ 
- ปฏบิัติตามสังคหวัตถุ ๔ 
- ฝึกกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญา  
 

วิธีการพัฒนา 
- ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา/ CSR 
- พัฒนาดว้ยพรหมวิหาร๔ 
- ปฏบิัติตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
- ปฏบิัติตามสาราณยีธรรม ๖ 
- ปฏบิัติตามสังคหวัตถุ ๔ 
- ฝึกกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญา  
 
 
 

กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

นโยบายพัฒนาบุคลากรแนวพุทธธรรม 

- พันธกิจ /ภาระกิจ/เปาูหมาย            
(Vision/ Mission/Goal) 

- ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
- การพัฒนาระดับบุคคล 

 

 

บุคลากรรู้จักประพฤติตนดี
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการ
ทํางานในองค์กร ดูแลความ 
สัมพันธ์ต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วม 
งาน และผู้ปฏิบัติงาน ดูแล
ครอบครัวตนเองไม่ให้กระทบต่อ
การงาน และจิตใจเอือ้เฟื้อให้
งานสําเร็จ 

 

ผลการพัฒนา 

Feedback 



๒๙๘ 

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ก็คือ เรื่องของ Rewards เขาก็จะมีรางวัลที่จะจัดสรรให้กับคนที่มี Innovation 
แล้วก็ที่ว่าปรับปรุงอยู่ เสมอคือเรื่อง  Performance หมั่นดูแลเรื่องรับผิดชอบของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ค่านิยมที่บริษัท ก็พยายามปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
Rewards การประเมินผลงานก็ดี ซึ่งก่อนที่จะนํามาใช้ก็ต้องมีการสื่อสาร ให้พนักงานทราบ รับทราบ
แล้วก็หัวหน้างานจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะส่งเสริมให้เขารู้จักที่  จะพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอ 
กระตุ้นที่จะทําในสิ่งที่เป็นการพัฒนาใหม่ ๆ และการที่หัวหน้างานให้น้ําหนักในเรื่องของการอบรม คือ
ให้โอกาสเรียนรู้งานใหม่ ๆ น่าจะเป็นเรื่องของการ Assign งานใหม่ หรือว่าการให้เขาได้รับการอบรม 
Training นี้ก็เป็นทางการ ๑๐% กระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง งานไม่ค้างก็จะ
อยู่ในเรื่องของการดูแล Supervisor ว่าการติดตามงาน การกําหนด KPI มีการกําหนดแผนงานต่าง ๆ 
และ KPI ของแต่ละคน จะมาทําให้มีการ Check กันตลอดว่างานเป็นไปตามแผนมีอุปสรรคอะไรหรือ
เปล่า มีแก้ไขเรื่องงานจะได้ไม่ค้าง เรื่องงานไม่มีโทษ สามารถทําได้อย่างไร โทษในเชิงของ Safety ใน
เชิงอันตราย และต้องสอนให้เขาเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ละอายหรือเกรงกลัวต่อการทําสิ่งที่ไม่ดี
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ต้องปลูกฝังตัวนี้ให้ให้ได้”  

คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความรับผิดชอบสําคัญมาก งานถึงจะสําเร็จ
ได้ จุดสําคัญของการปลูกฝังความรับผิดชอบ องค์กรก็เลยต้องมี KPI ความรับผิดชอบมันก็ต้องมีเปูาวัด 
งานจะได้ไม่ค่ังค้าง มีเปูาตาม KPI แล้วเราก็มีระบบติดตามและวัดผลซึ่งอยู่ในระบบ COACH ส่วนงาน
ที่มีโทษนี่ต้องมีระบบวินัยเสริมด้วย เช่น ถ้าทุจริตคุณก็ต้องถูกสอบ ถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นโทษ แล้วก็มี
พวก Rule and Regulation เราทําได้สูงกว่ามาตรฐาน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างในโรงงานที่เรา
ปล่อยอะไรออกไปสู่สิ่งแวดล้อม Safety พวกSSHE คือ S=Safety S=Security H=Health S=Security 
E=Environment ระบบ HR พวก TQA ด้วย วิธีการพัฒนาก็อบรมก็สําคัญ แต่การพัฒนาสําคัญกว่า เรา
ใช้กฎ ๑๐-๒๐-๗๐ ถ้าเราเทรนนิ่งอย่างเดียว เดี๋ยวเดียวเราก็ลืม แต่เราต้องให้ฝึกฝน จนทํา จนพัฒนา
สําเร็จ แล้วก็ได้ จน Competency ที่สําเร็จ เราก็ปิดGAP ถ้ายังเป็นGAPแปลว่ายังทําไม่ได้งานยังไม่
สําเร็จ”๓๒ 
 ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนางานในองค์กร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจนั้น 
ประกอบ ด้วยกระบวนการและวิธีการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ดําเนินการพัฒนาพนักงานด้วยทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ ทฤษฎีของเบนจามิน เอส.บลูม (Benjamin S. Bloom and others, ๑๙๗๓)
ทําการศึกษาและจําแนกผลลัพธ์ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ (Taxonomy of Educational 
Objectives; The Classification of Educational Goals) และใช้เป็นรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับปัจเจกบุคคล (Learning outcomes at the 
individual level) ทั้งนี้ บลูมและคณะได้จําแนกจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ไว้ 
๓ ส่วน คือ 

 ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ การจํา ความคิด ทักษะทางเชาวน์ปัญญา เน้นไปยังการพัฒนา
สมอง (Cognitive Domain-Head) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิดมี ๖ ขั้นตอนที่สําคัญ 

                                                           
๓๒สัมภาษณ์ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์, ผู้จัดการฝุาย สถาบันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 

กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๒๙๙ 

การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินตัดสินคุณค่า 
(evaluation) 

๒. ส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจ ค่านิยม ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึก (Affective Domain-Heart) 
ขั้นตอนที่เหมาะสมในการพัฒนาโดเมนนี้มี ๕ ขั้นตอน คือ การรับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  การ
ตอบสนองต่อปรากฏการณ์นั้น ๆ การตีความคุณค่าหรือความสําคัญของปรากฏการณ์ ตามด้วยการ
จัดระเบียบและเรียงลําดับความสําคัญ แล้วนําเข้าไปเก็บไว้เป็นทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม อารมณ์ 
และจิตใจ  

๓. ส่วนที่เกี่ยวกับทักษะ ความชํานาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Psychomotor 
Domain-Hand) ในการพัฒนาทักษะ บลูมได้จัดลําดับขั้นตอนไว้ ๗ ขั้น คือ การรับรู้ การสร้างชุดของ
ความคิดหรือทัศนะ การตอบโต้แบบมีทิศทางหรือตามคําแนะนํา การสร้างกลไก การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่ซับซ้อนได้โดยชัดเจน การปรับตัว และการมีทักษะที่เป็นแบบฉบับและเอกลักษณ์ของ
ตนเอง๓๓ 

เรมอนด์ เอ. โนว์ เสนอกระบวนการสําหรับการปฏิบัติไว้ ๓ ขั้นตอนต่อเนื่องกัน คือ ๑) การ
วิเคราะห์องค์การ (organizational analysis) ๒) การวิเคราะห์งาน (task analysis) หรือการพัฒนา
ระบบสมรรถนะ (competency development) ๓) การวิเคราะห์บุคคล (person 
characteristics)๓๔ 
 แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ นําหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ เป็นรูปแบบขององค์การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance  Organization)  มีเกณฑ์ที่สําคัญ ๗ มิติดังนี้คือ ๑) การนําองค์การ ๒) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ๓) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ และ ๗) ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ๓๕ เพ่ือให้เป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสู่ความสําเร็จขององค์กรสมรรถนะสูง 

กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งนี้ โดยการประเมินความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
วางแผนพัฒนาบุคลากร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ 
โดยอาจนํา “ตัวแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม (Training and HRD 
Process Model)  ของ เวอร์เนอร์และเดอสิโมเน (Werner, and DeSimone, ๒๐๐๖; ๒๐๑๐) ไว้ 
๔ ขั้นตอน คือ ๑) การสํารวจอย่างละเอียด (assessment) ๒) การออกแบบ (design) ๓) การนําไป
ปฏิบัติ (implementation) และ ๔) การประเมินผล (evaluation)”๓๖ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการซึ่งในการพัฒนา
                                                           

๓๓ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, อ้างแล้ว, หน้า ๘๓ - ๘๗. 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๘ - ๑๕๙. 
๓๕สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔., อ้างแล้ว, หน้า ๓๑. 
๓๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๑ – ๑๖๓. 



๓๐๐ 

ตนเองของพนักงานสามารถพัฒนาในแนวองค์กรธุรกิจนั้นได้หลาย ๆ วิธี อาทิ การฝึกอบรม ฟัง
บรรยาย การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การแนะนํา การหมุนเวียนงาน การสอนงาน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษา ดูงานในที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการในสายงานของ
ตนเอง เพ่ือผลักดันใหเ้ป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายอย่างดี  

ความรู้ที่สมบูรณ์ของคนคงแก่เรียน มีลักษณะดังนี้ 
๑. รู้ลึก คือ รู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมาของสิ่งนั้น ๆ อย่างถูกต้อง 
๒. รู้รอบ คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ทั่ว 
๓. รู้กว้าง คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แต่แผ่ขยายกว้างออกไป แต่ละอย่างที่รู้ก็รู้ละเอียด    

รู้ถึงความเก่ียวพันของสิ่งนั้น ๆ กับสิ่งอื่น ๆ ด้วย 
๔. รู้ไกล คือ มองการณ์ไกล รู้ถึงผลที่จะติดตามมาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

อย่างถูกต้อง๓๗ 
“ถ้าบุคคลมีสุตะมาก ตั้งมั่นอยู่ในศีล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยส่วนสอง คือ ทั้ง

โดยศีล ทั้งโดยสุตะ ใครเล่าควรจะติเตียนบุคคลผู้เป็นพหูสูต ผู้ทรงธรรม มีปัญญา เป็นพุทธสาวกผู้เป็น
ประดุจแท่งทองชมพูนุทนั้นได้ แม้เหล่าเทพเจ้าก็ย่อมชมเชย ถึงพรหมก็สรรเสริญ”๓๘ 

 ดําเนินตามหลักอิทธิบาท ๔ ธรรมะท่ีใช้ในการทํางาน ประกอบด้วย ฉันทะ คือความรักงาน-
พอใจกับงานที่ทําอยู่  วิริยะ คือขยันหมั่นเพียรกับงาน จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน 
วิมังสา คือการพินิจพิเคราะห์ หรือความเข้าใจหลักธรรมะที่ใช้ในการทํางาน เป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว 
หากเรานํา อิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการทํางาน รักงานที่ทํา ขยันทํางาน รับผิดชอบงานและรู้จัก
ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนสู่ทางแห่งความสําเร็จทําให้งานไม่คั่งค้างและไม่มีโทษ และการนําหลัก PDCA 
(Plan-Do-Check-Action) คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามแผน การนํามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะทําอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทําให้
เราสามารถทํางานได้อย่างเป็นไปตามเปูาหมายและเป็นผลสําเร็จ   

ทั้งนี้ต้องไม่ดําเนินการอาชีพต้องห้ามที่เรียกว่า“มิจฉาวณิชชา”พุทธศาสนิกชนไม่ควรทําได้แก ่
๑. การค้าอาวุธ ๒. การค้ามนุษย์ เช่นค้าขายทาส ๓. การค้ายาพิษ รวมทั้งยาฆ่าสัตว์ ฆ่าแมลง ๔. 
การค้ายาเสพติดหรือแม้แต่น้ําเมา ๕. การค้าสัตว์นําเพื่อไปฆ่า เช่น ขายหมูให้เขานําไปฆ่า”๓๙ 

กลา่วโดยสรุป เพ่ือให้บุคคลเป็นผู้“ฉลาดรู้”  เลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ ศึกษาเล่าเรียนมาก ได้ยิน 
ได้ฟัง ได้อ่านมาก ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทําให้เกิดปัญญา ทําให้เห็นแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง
ได้ รวมทั้ง“ฉลาดทํา”มีความสามารถในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ นําความรู้ไปใช้ให้เกิดผลเกิด
ประโยชน์ได้จริง สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ด้วยการทําภารกิจหน้าที่

                                                           
๓๗พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๗๗-

๗๘. 
๓๘องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙. 

๓๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๖. 



๓๐๑ 

ด้วยความรับผิดชอบทํางานอย่างถูกกาลถูกวิธีและด้วยความขยันหมั่นเพียร สร้างความก้าวหน้าให้กับ
ตนเอง โดยทํางานที่สุจริต ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนใคร แต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ๔.๕ กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย 

   
๔.๓.๔ กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

 การพัฒนาจิตใจ คือ กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรด้วยการปฏิบัติกรอบศีลธรรม
ขั้นต้น โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ เว้นบาป เว้นเสพ ไม่ประมาท เคารพผู้ที่ควรเคารพ ถ่อมตัว 
สันโดษ กตัญญู ได้แก่ การเว้นจากอบายมุข ไม่ปล่อยตัวไปตามสิ่งยั่วยุ รู้จักบังคับตนเอง รู้จักเคารพ
ผู้อื่น มีความมัธยัตถ์ และรู้จักกตัญญูรู้คุณองค์กรและผู้อ่ืน 
 กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในขั้นกลางด้วยการดําเนินชีวิตทางธรรม โดยมี
กระบวนการพัฒนา คือ ฟังธรรม อดทน คนว่าง่าย เห็นสมณะ สนทนาธรรม คือ การเข้ารับการอบรม
พัฒนาจิตใจ ทําบุญ ให้ทาน รู้จักอบรมตนเองด้วยธรรม และสนทนากับผู้รู้เรื่องการพัฒนาจิตใจ 

พัฒนางาน 

พัฒนางานส่วนงานฝีมือ 
๗ มีวิทยาการ 
๘ ชํานาญอาชีพ 

วิธีการพัฒนา 
- พัฒนาการเรียนรู้/ การจัดการ
ความรู้ (KM) 
- พัฒนาดว้ยกระบวนการฝึกอบรม
และพัฒนา Competency ( Skill- 
Knowledge-Attribute) 
- พัฒนาระบบการจัดการองค์กร; 
องค์กรสมรรถนะสูง(HPO) ระบบ
คุณภาพ PDCA KPI อื่นๆ 
- ปลูกฝังอิทธิบาท ๔ 
 
 

กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

นโยบายพัฒนาบุคลากรแนวพุทธธรรม 

- พันธกิจ /ภาระกิจ/เปาูหมาย            
(Vision/ Mission/Goal) 

- ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
- การพัฒนาระดับบุคคล 

 

บุคลากรรู้จักพัฒนาการทํางาน
ในองค์กร เป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถ รู้จกัหน้าที่ตนเองและ
สังคม มีหลักการทํางานที่ดี มี
ความเชี่ยวชาญในหน้าที ่ รู้จัก
ทํางานถูกต้องเป็นระบบ เป็นไป
ตามแผนงาน และมีความถกูต้อง 

 

 ผลการพัฒนา 

พัฒนางาน 

พัฒนางานส่วนการทํางาน 
๑๔ งานไม่ค่ังค้าง 
๑๘ งานไม่มีโทษ 

วิธีการพัฒนา 
- พัฒนาดว้ยกระบวนการฝึกอบรม
และพัฒนา Competency ( Skill- 
Knowledge-Attribute) 
- ปลูกฝังอิทธิบาท ๔ 
- ปฏิบัติตามงานที่ไม่มีโทษ อื่นๆ 
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๓๐๒ 

กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรขั้นสูง คือ บําเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ เห็น
อริยสัจ ทํานิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม ได้แก่ การอดทนต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ทําร้ายและทําลายผู้ใด รู้จักฝึกฝนจิตปฏิบัติตนทันต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท้ 

ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาจิตใจของบุคลากร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจ
นั้น ประกอบ ด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในด้าน  ดังนี้ จัดทําและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม/
ธรรมาภิบาลขององค์กร GCG (Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ดีของบุคลากรในองค์กร ตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรม ตามเกณฑ์ขององค์กร
และสากล เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส 
กฎระเบียบที่เป็นธรรม ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และผู้เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔๐ ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คือ ให้อยู่ในหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในการ
ดําเนินชีวิต ผ่านการดูงานหรืออบรมโครงการต้นแบบในชุมชน โดยยึดหลักทางสายกลาง ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อทัศนคติในการทํางาน อย่างมีจริยธรรม ความพอประมาณ เสียสละ อุทิศตน และเห็นแก่
ส่วนรวมองค์กรและประเทศชาติเป็นสําคัญ รวมทั้ง การปฏิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมที่ประกอบด้วย กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กาย
สุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และมโนสุจริต ๓ การปฏิบัติสม่ําเสมอ “กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ โดยสรุป
ความ ได้ดังนี้ ๑. ละการฆ่า ๒. ละการลักขโมย ๓. ละการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ๔. ละการ
กล่าวเท็จ ๕. ละคําพูดส่อเสียด ๖. ละคําพูดหยาบ ๗. ละคําพูดเพ้อเจ้อ ๘. ไม่เป็นผู้มากไปด้วยความ
เพ่งเล็ง คือไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ๙. ไม่เป็นผู้มีจิตพยาบาท ไม่เป็นผู้มีจิตคิดประทุษร้าย ๑๐. 
เป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง”๔๑ เพ่ือเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และอย่างเป็นปกติสุข 

ผศ.ดร. ณัฐกร ทับทอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรจะพัฒนาคนในเรื่องของความดี คุณธรรม 
จริยธรรม เมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ศักยภาพอ่ืนๆมันก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเอง
ได้ บางทีองค์กรเองเราใครมาก็ได้ เพียงแต่คนที่ประสานงานอยู่จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม พอมัน
เป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความสามัคคีในองค์กรเกิดความรักใคร่ในองค์กร แล้วก็ผลผลิตมันก็จะพัฒนาไป 
การเจริญสติ สมาธิก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเป็นคนดี มุ่งเปูาที่ความดีเขาจะดีกับทุก
อย่าง คือเขาจะตัดความเห็นแก่ตัวออกไป แล้วเขาก็จะดีกับเพ่ือนร่วมงานดีกับองค์กร ทั้งระบบมันก็
จะดี สร้างจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร ใช้ความรู้ทางศาสนา หรือคุณธรรมความดีต่าง ๆ มาช่วย คุณธรรม
จะส่งเสริมให้คนทําความดี ศีล ๕ กุศลกรรมบท ๑๐ รักใคร่กันในองค์กรสร้างสรรค์สิ่งที่ดี  ๆ มี
จริยธรรม ส่งเสริมให้คนไม่ทําชั่ว ไม่ประพฤติผิด ไม่คอรัปชั่น ไม่เบียดเบียนองค์กร ส่งเสริมความดีก็
คือหลีกเลี่ยงความไม่ดี องค์กรมีกฎกติกามารยาทอยู่แล้ว ถ้าเพ่ือกฎกติกามารยาทที่ช่วยส่งเสริม

                                                           
๔๐เศรษฐกิจพอเพียง ; มูลนิธิชัยพัฒนา

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๔๑ม.มู.๑๙/๔๙๐/๒๗๗. 

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html


๓๐๓ 

คุณธรรม จริยธรรมมันก็จะดี แต่ว่าจริยธรรมมันจะเป็นเหมือนข้อห้ามที่เขาจะละอาย แต่มันไม่ได้
หมายถึงว่าจะทําให้เขามีจิตใจดีจริงๆ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พัฒนาคุณธรรมให้เขามีชีวิตจิตใจที่ดี”๔๒ 

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “องค์กรที่ประสบความสําเร็จก็คือสามารถอยู่ใน
องค์กรพัฒนาตนเองจนกระทั่งท้ิงองค์กรไม่ห่วงใยอะไรเลย เรามาอยู่ในองค์กรเราจะพัฒนาไปด้วยกัน 
แต่ถ้าใครพัฒนาได้สูงกว่าก็ไปเลย ฉะนั้นมาอยู่นี้ไม่ขวางทางสงบสุขไม่ขวางทางนิพพาน มาอยู่ใน
องค์กรเราได้พัฒนาไปด้วยกัน แต่ถ้าคุณพัฒนาสูงแล้วคุณก็พร้อมไปได้เลย ถ้าไปนิพพานก็ออกจาก
องค์กรไปปฏิบัติที่อ่ืน ก็พัฒนาไปตามลําดับ การปฏิบัติก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ อริยสัจ ๔ เพ่ือให้หลุด
พ้นจากกิเลส อริยสัจ ๔ โยนิโสมนสิการ คือการพัฒนาทางด้านขั้นสูง การดําเนินชีวิตตามอริยมรรคมี
องค์ ๘ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ คือประพฤติพรหมจรรย์ คือทํามรรค ๘ ให้บริบูรณ์๔๓ 

ส่วนการพัฒนาจิตใจขั้นกลาง คือ การพัฒนาจิตใจในระดับดําเนินชีวิตทางธรรม ส่งเสริมและ
เผยแพร่การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เบญจศีล และ เบญจ
ธรรม ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต อาทิ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ ทิศ ๖ ฆราวาส
ธรรม ๔ ไตรสิกขา ๓ มงคล ๓๘ ประการ และอ่ืน ๆ โดยการจัดทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานมีความเข้าใจ เห็นความสําคัญ และนําไปประพฤติปฏิบัติ อาทิ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ในรูปของเอกสาร หนังสือเทป DVD MP 3 ในรูปแบบของธรรมทาน และจัดทํามุมห้องสมุดธรรมใน
องค์กร และห้องสมุด Digitalเผยแพร่ธรรม นอกจากนั้น ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุง
พระศาสนา โดยการทําบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร งานบุญ งานบวช งานกฐิน-ผ้าปุา และร่วมสร้างศาสน
สถานต่าง ๆ  ปฏิบัติตนเพื่อดํารงศาสนาให้คงอยู่ เช่น การทําบุญถือศีล ๘ ในวันพระ เวียนเทียนเนื่อง
ในวันสําคัญ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมที่องค์กรสงฆ์ขอการสนับสนุน โดยอุปถัมภ์ในแต่ละปีตามความ
เหมาะสม เพ่ือเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา อาทิ การจัดการแสดงนิทรรศการ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา  และวันสําคัญของบุคคลสําคัญต่าง ๆ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช วันพ่อ วันแม่ วันครู และอ่ืนๆ เพ่ือแสดงความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพและแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีคุณูปการทั้งต่อตนเอง ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา  รวมทั้ง แสดงการ
เคารพ ก็คือการแสดงอาการไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ถือตัว การกราบไหว้ การลุกรับ การให้อาสนะ 
การให้ทาง การสักการะ การนับถือ การบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การเคารพ และสิ่งที่ควรแก่การเคารพ 
“การแสดงความเคารพมีหลายรูปแบบ ธรรมที่ควรเคารพมี ๖ อย่าง คือ 

๑. สตฺถุคารวตา                 ความเคารพในพระศาสดา 
๒. ธมฺมคารวตา                 ความเคารพพระธรรม 
๓. สงฺฆคารวตา                 ความเคารพพระสงฆ ์
๔. สิกฺขาคารวตา               ความเคารพไตรสิกขา 

                                                           
๔๒สัมภาษณ์, ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง, อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์, อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง, วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ์, เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



๓๐๔ 

๕. อปฺปมาทคารวตา           เคารพความไม่ประมาท 
๖.ปฏิสนฺถารคารวตา     เคารพการปฏิสันถาร คือการต้อนรับปราศรัย”๔๔ 
สิ่งสําคัญ องค์กรมีการส่งเสริมกิจกรรมการจัดให้มี การบรรยายธรรม สนทนาธรรมและจัด

อบรมปฏิบัติธรรม ดังนี้ จัดให้มีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรม โดยเชิญพระอาจารย์หรือวิทยากร
ที่มีความรู้ทางธรรมหรือการใช้ชีวิตมาให้ความรู้ เดือนละหรือไตรมาสละ ๑ ครั้ง, จัดอบรมทางด้าน
การเสริมสร้างทางด้านปัญญา และพัฒนาจิตใจด้านพุทธธรรม และจัดปฏิบัติธรรม ครั้งละ ๓-๕ วัน, มี
นโยบายให้บุคลากรสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาปีละ ๑ ครั้ง, ผู้ชายสามารถลาบวช
ได้ ๓ เดือน, ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิและพัฒนาให้มีสติในการทํางานและในชีวิตประจําวัน , จัดทํา
สถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมภาวนา เช่น ห้องพระ ห้องนั่งสมาธิ สวดมนต์ อื่นๆ 

คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ ให้สัมภาษณ์ว่า “บมจ.ซีพี ออลล์ เราต้องฝึกคนให้เก่งแล้วต้องเป็น
คนดีด้วยและอยู่อย่างมีความสุขด้วย ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ความดีไม่ได้เลย ไม่มีคุณธรรมเลยอันนี้เรา
ก็ไม่เอา เอาแต่ดีอย่างเดียวแต่งานไม่ได้เรื่องก็ไม่ไหวเหมือนกัน เอาแต่เก่งอย่างเดียวไม่มีความสุขก็ไม่  
Balance กันด้วย แนวที่เราไปแบบนี้ก็เลยทําให้เรามีโปรแกรมพัฒนาที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่
จะส่งเสริมบรรยากาศในองค์กร เพ่ือให้มีการผ่อนคลาย ยกตัวอย่างเช่น ชมรมพุทธ พุทธปัญญาชมรม 
ชมรมนี้เกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าเอาธรรมะเข้ามาในองค์กร แล้วก็เชิญชวนพนักงานมาฟังธรรม  แล้ว
หลังจากนั้นเราก็เริ่มขยายตอนฟังธรรมเราเชิญทั้งคนภายในและคนภายนอก ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังทําอยู่
โดยการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นทุกวันศุกร์ ซึ่งทํามาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว พอเรามีชมรมเราเริ่มหากิจกรรม 
ยกตัวอย่าง เช่น วันสําคัญทางพุทธศาสนาเราก็จะพาพนักงานไปทํากิจกรรมซึ่งบริษัทจะช่วยเหลือ
เรื่องรถและทํามาตลอดวันวิสาขะ วันมาฆบูชา เดินทางออกต่างจังหวัด ไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ เรามี
คณะกรรมการชมรมฯ ซ่ึงมาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆหมุนเวียนกันทุก ๆ ๒ ปี ตอนเราตั้งชมรม
ครั้งแรกได้ MD มาเป็นประธาน คืองานแบบนี้นโยบายต้องสนับสนุน ถ้านโยบายไม่สนับสนุนไม่มีทาง
จะสําเร็จได้ พอเราทํากิจกรรมมันก็เริ่ม คือกิจกรรมมันต้องถูกจริตของพนักงาน พอมีกิจกรรม
พนักงานก็เริ่มรู้สึกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเขาก็จะค่อยๆเข้าหา ตอนหลังเราก็เริ่มทําเรื่องเรียนธรรมะ
ศึกษา ที่นี่เป็นสนามสอบเรียนธรรมะศึกษาที่เดียวในประเทศไทย พนักงานก็ลงทะเบียนเรียนแบบ
อาสาสมัครไม่บังคับ แต่เรามีแรงจูงใจคือ ให้เงินรางวัลถ้าสอบผ่านได้ค่าขนม พอใครจบแล้วอยากไป
อินเดียเราก็ให้เขาไปอินเดียมีส่วนลดพิเศษให้ เราก็มีจัดให้ทุกปีจัดมาเกือบ ๑๐ ปี CEO ให้ไปคัดเลือก
มาใครที่ดีจริงๆให้ทุนเลย ปีที่ผ่านเราก็จะคัดเลือกคนที่จบนักธรรมเอกแล้ว ก็จะคัดกรอง หัวหน้าเขาก็
จะส่งมาจะดูว่าคนนี้เขาดีจริงไหม เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงไหม ก็เลือกมาสอบ คัดกรอง 
สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนก็ชอบทําบุญในทุก ๆ ปี CP All ก็จะมีประมาณ ๑๐ กว่าบริษัท” 

คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “บมจ.ซีพี ออลล์ จัดเรียนธรรมะจะทําให้เขา
มีความตระหนักรู้ กลัวบาป ไม่ทําชั่ว อะไรอย่างนี้ มันเป็นการปลูกฝัง เรากําหนดตามมาตรฐานระดับ
พนักงาน ระดับบังคับบัญชา ระบบบริหาร มีทุกระดับเลย หลักสูตรการปฏิบัติธรรม ชื่อหลักสูตร “สติ
กับการพัฒนาตนเอง”เป็นหลักสูตรภายในสอนกันเอง วิธีการทํางาน ปลูกฝัง แล้วก็ฝึกสติ ให้มีสติกับ
การทํางานอะไรพวกนี้ก็ผสมผสานกัน ส่วนในระดับบังคับบัญชาเป็นการที่หัวหน้างานพัฒนาจิตเสริม

                                                           
๔๔องฺ.ฉกฺก.๒๖/๑๐๓/๓๖๙. 



๓๐๕ 

คุณค่าหัวหน้างานระดับแผนก เราใช้ศูนย์ที่แจ้งวัฒนะเป็นหลักสูตรผสมกัน โดยนิมนต์พระดุษฎีเมธังกุ
โรมา ๑๐ กว่าปีแล้ว ซึ่งก็จะเน้นเรื่องการบังคับบัญชา และมี เรื่องนพลักษณ์ เรามีการปรับหลักสูตร
ตลอด หลักสูตรพัฒนาจิตก็มีหลักสูตร wisdom ๑, wisdom ๒, wisdom ๓ โดย ท่านอ.ไชย ณ พล 
อัครศุภเศรษฐ์ หลักสูตร ๕ วัน ทุกคนเห็นด้วยว่าการพัฒนาจิตมันสําคัญ ผู้บริหารก็เห็นด้วยกระแส
ตอบรับจากองค์กรดี แล้วที่สําคัญคนที่ไปเข้า Course เขากลับมาแล้วพฤติกรรมเขาเปลี่ยน พอ
หลังจากนั้นเราก็ประกาศเป็นหลักสูตรมาตรฐานของทุกคน คือบังคับให้ทุกระดับเข้าหมด 
เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วพนักงานทุกคนที่เติบโตก็จะได้ผ่าน หลักสูตร การปฏิบัติธรรม พอประกาศ
แบบนี้ปีนึงเปิดหลายรุ่น เพราะว่าเขาไปบอกต่อกัน เป็นหลักสูตรเดียวที่ไม่มีโควตา”๔๕

 

พระสาสนโสภณฯ (พิจิตร ตวณฺโณ) กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “การพัฒนาตนเองที่ดีที่สุด คือ
การทําสมาธิเป็นประจํา ถ้าไม่ทําเป็นประจําก็เหมือนคนไม่อาบน้ําร่างกาย ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจ
ถ้าไม่พัฒนาถึงจะจบกี่ดร.ก็หาความสุขไม่ได้ ชาวพุทธก็ต้องพัฒนาจิตใจ จิตใจก็ต้องทําสมาธิต้องทําทั้ง
ทางศีล ภาวนา สมาธิและปัญญาให้ได้ ต้องมีศีลเป็นประจํานําไปสู่สมาธิและต้องขึ้นสู่ปัญญาให้ได้ 
สมาธิกับปัญญาไม่เหมือนกัน สมาธิมุ่งให้จิตใจสงบ แต่ปัญญาคือรู้เท่าทันความเป็นจริงของส่ิงท้ังหลาย 
ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ชาวพุทธต้องเข้าข้างปัญญา แต่ปัญญาของพุทธศาสนาไม่ใช่
ปัญญาทํามาหากิน แต่ปัญญานี้รู้เท่าทันความเป็นจริงว่าปล่อยวางให้เป็น สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือ
มั่น พระท่านใดที่ยังมีปัญญาของชาวพุทธคือยึดมั่นถือมั่น คือปล่อยวางไม่ เช่นนั้นจะหาความสุข
ไม่ได”้๔๖ 

ส่วนการพัฒนาขั้นสูง ผู้ที่เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน และเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยง
จําเป็นต้องหาทางปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ด้วยการพัฒนาด้วยหลักอริยสัจ คือ เห็นโลกตามความเป็น
จริง  หมายถึง การเห็นด้วยการรู้ เรียนรู้ ชื่อว่าเห็น “อริยสัจ ๔ คือของจริงหรือความจริงอันประเสริฐ 
เป็นไปเพ่ือพระนิพพาน อริยสัจ มี ๔ ประการ คือ ๑. ทุกข์-สิ่งที่ทนได้ยาก ๒. สมุทัย-เหตุให้เกิดทุกข์ 
๓. นิโรธ-ความดับทุกข์ ๔. มรรค-หนทางแห่งการดับทุกข์”๔๗ และ พัฒนาด้วยอริยมรรค คือ หนทาง
ถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ (เรียกว่า มัคคสัจจ์ หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ)
หรือการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้พ้นจากทุกข์ และนับเป็นหลักธรรมสําคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา  
ศาสนา ประกอบด้วยกรอบการปฏิบัติ ๘ ประการด้วยกัน เรียกว่า “มรรคมีองค์แปด” หรือ "มรรค
แปด” (อัฏฐังคิก มรรค) โดยมีรายละเอียดดังนี้  ๑ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง หมายถึง 
ความรู้-ปัญญา หรือมุมมอง ที่ถูกต้องตรงกับความจริง ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า คือการรู้แจ้งใน
อริยสัจ ๔ ๒ สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดที่ถูกต้อง หมายถึง ความ คิดที่ต้องละเว้นจากความพอใจ 
ความพยาบาทและการเบียดเบียน ๓ สัมมาวาจา คือ เจรจาที่ถูกต้อง หมายถึง การพูดที่ต้องละเว้น

                                                           
๔๕สัมภาษณ์ คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักพัฒนาบุคคลและ

ระบบ คุณภาพ บมจ.ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปัญญาธาราจํากัด, เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๔๖สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจ้าคณะ
ภาค ๑๖-๑๗-๑๘, เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๔๗ที.ปา.๑๑/๒๒๑/๑๕๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


๓๐๖ 

จากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียดและเพ้อเจ้อ ๔ สัมมากัมมันตะ คือ การปฏิบัติที่ถูกต้อง หมายถึง 
การกระทําที่ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาม ๕ สัมมาอาชีวะ คือ การหา
เลี้ยงชีพที่ถูกต้อง หมายถึง การทํามาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการทุจริตและเอาเปรียบผู้อ่ืน  ๖ 
สัมมาวายามะ คือ ความเพียรที่ถูกต้อง หมายถึง ความอุตสาหะหรือความพยายามที่อยู่ในวิถีทางที่ดี
งาม คือการละบาปอกุศลทางใจ และเจริญกุศลให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ๗ สัมมาสติ คือ การมีสติที่ถูกต้อง 
หมายถึง การระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา โดยกําจัดนิวรณ์ ๕ คือ ความฟูุงซ่าน รําคาญใจ หดหู่ ง่วงซึม 
ลังเล สงสัย คือการพิจารณา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เช่นการเจริญอานา
ปานสติสมาธิ มีสติรู้ลมหายใจ ๘ สัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิที่ถูกต้อง หมายถึง การฝึกกายและ
อารมณ์ให้สงบ โดยกําจัดความคิด,ความจําและอารมณ์ออกไปชั่วขณะหนึ่ง คือการเจริญฌานทั้งสี่  ซึ่ง
ในการปฏิบัติธรรมและได้มรรคผลนั้น สามารถปฏิบัติได้ทุกบุคคลที่มีความตั้งใจและความเพียร ซึ่ง
ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล กล่าวว่า “การบรรลุธรรม เกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตาม ที่ฝึกฝนอบรมจิต
อย่างจริงจังเพ่ือประหารกิเลสที่บีบคั้นจิต บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะเป็นพระหรือฆราวาส 
จะเป็นผู้ครองเรือนหรือถือสันโดษ หากฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน มีความเพียรอันไม่ย่อหย่อน รู้จัก
หน้าที่ รู้จักฐานะของตน รู้จักปฏิบัติภาวนาเป็นหน้าที่ การหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นได้”๔๘ ฉะนั้น ถึงเรา
เป็นฆราวาสผู้ทํางานอยู่ในองค์กรธุรกิจ ก็สามารถปฏิบัติธรรมโดยใช้ความเพียรให้มีความก้าวหน้าใน
มรรคผลได้เช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาจิตใจขั้นต้น เป็นขั้นศีลธรรม เพ่ือให้บุคคลละเว้นจากความชั่วทุก
อย่าง รวมทั้ง เว้นการเสพสิ่งมึนเมาเสพติดทั้งหลายอันทําให้จิตเศร้าหมอง ขาดสติ ทําให้คุณภาพของ
จิตต่ําลง และปลูกฝังสติของตนให้สมบูรณ์ขึ้น รักษาการคิด พูด ทําได้อย่างถูกต้อง มีสติกํากับ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการอบรมจิต เพ่ือให้บุคคลเป็นผู้รู้ และตระหนักในคุณความดีของบุคคลอ่ืน และ
รู้จักคุณค่าของตนเองตามความเป็นจริง ไม่อวดดื้อถือดี น้อมเอาความดีของผู้ อ่ืนมาใส่ตัว รู้จัก
ประมาณ สันโดษ มีจิตอันสงบ เหมาะแก่การปลูกฝังคุณธรรมทั้งหลาย ตระหนักในในบุญคุณของ
บุคคลอ่ืน และพยายามตอบแทนคุณ รวมทั้ง เป็นบุคคลที่แสวงหาธรรมใส่ตน  ฟังธรรมจากผู้มี
คุณธรรมทั้งหลายในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง นําธรรมที่ได้ฟังแล้วไปเป็นแนวทางสําหรับฝึกฝนตนให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นในการพัฒนาจิตใจขั้นกลาง เพ่ือให้เป็นคนอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตน 
อดทนต่อการรับคําสอน ต่อการกระทบกระทั่งอันเกิดจากการสนทนาธรรม และน้อมรับคําสอนและ
ปฏิบัติตามคําสอนด้วยดี รู้จักแสวงหาผู้ทรงคุณธรรม ผู้บริสุทธ์กาย วาจา ใจ เพ่ือรับเป็นต้นแบบ 
แสวงหาปัญญาใส่ตน จากการกับผู้ทรงธรรม ได้ซักถาม สนทนาธรรม ทบทวน จนเข้าใจอย่างแจ้งชัด 
อันนําไปสู่การปฏัติเพ่ือความบริสุทธิ์หลุดพ้นต่อไป การพัฒนาจิตใจขั้นสูง - ฝึกจิตให้ปฏิบัติตนรู้เท่า
ท้นอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท้ เป็นผู้บําเพ็ญตบะทําความเพียรเผาผลาญ
กิเลสที่เร่าร้อนให้หลุดออกจากใจผู้ปฏิบัติ จนกิเลสเบาบางแล้ว ให้ปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ เข้าไปในใจ 
ตัดโลกียวิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกจิตออกจากกามอันเป็นที่มาของความเสื่อม และตั้งใจปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาอย่างยิ่งยวด จนเห็นอริยสัจ เมื่อเจริญสมาธิภาวนาต่อไป จะเกิดปัญญาเห็นแจ้ง กิเลสต่าง ๆ 

                                                           
๔๘อัจฉราวดี วงศ์สกล, ฆราวาสบรรลุธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนธิิโรงเรียนแห่งชวีิต, 

๒๕๕๙), หน้า ๓๑๖. 



๓๐๗ 

จะค่อย ๆ ถูกกําจัดออกไป ในที่สุดจิตของผู้ปฏิบัติก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ซึ่งการทํานิพพานให้
แจ้งถือเป็นการพัฒนาตนขั้นในพุทธศาสนา บุคคลผู้ปฏิบัติทํานิพพานให้แจ้งแล้ว ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ 
เป็นจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘ เพราะรู้เท่าทัน จิตไม่เศร้าโศก เพราะรู้เท่าทันกับกฎไตรลักษณ์ จิต
ผุดผ่อง ใสสะอาด ปราศจากธุลี และปลอดโปร่งจากเครื่องผูกทั้งหลาย จิตเป็นอิสระเสรี เป็นจิตที่
เกษมได้อย่างแท้จริง ทําให้เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท้  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ ๔.๖ กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 
 

นโยบายพัฒนาบุคลากรแนวพุทธธรรม 

- พันธกิจ /ภาระกิจ/เปาูหมาย            
(Vision/ Mission/ Goal) 

- ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
- การพัฒนาระดับบุคคล 

พัฒนาจิตใจขั้นกลาง 

พัฒนาจิตใจในระดับดําเนิน
ชีวิตทางธรรม 
๒๖ ฟังธรรม 
๒๗ อดทน 
๒๘ คนว่าง่าย 
๒๙ เห็นสมณะ 
๓๐ สนทนาธรรม 
 

พัฒนาจิตใจขั้นต้น 

พัฒนาจิตใจในระดับศีลธรรม 
๑๙ เว้นบาป 
๒๐ เว้นเสพ 
๒๑ ไม่ประมาท 
๒๒ เคารพผู้ที่ควรเคารพ 
๒๓ ถ่อมตัว 
๒๔ สันโดษ 
๒๕ กตัญญ ู

 

บุคลากรรู้จักพัฒนาจิตใจในการ
ทํางานในองค์กร  

ในขั้นต้น คือปฏิบัติตามกรอบ
ศีลธรรม คือ เว้นจากอบายมุข 
รู้จักบังคับตนเอง เคารพผู้อื่น  มี
ความมัธยัตถ์ กตัญญูต่อองค์กร
และผู้อื่น 

ขั้นกลาง การเข้ารับการอบรม
พัฒนาจิตใจ ทําบุญให้ทาน มี
ความอดทน รู้จักอบรมตนเอง
ด้วยธรรม และสนทนาธรรม 

ขั้นสูง การอดทนต่อปญัหาที่
เกิดขึ้น ไม่ทําร้ายทาํลายผู้ใด 
รู้จักฝึกฝนจิตปฏิบัติตนทันต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท ้

 ผลการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
- ปฏบิัติตามคู่มือจริยธรรม 
- ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เผยแพร่ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
- ปฏบิัติตามหลักศีล๕,กุศล
กรรมบถ๑๐ 
 

วิธีการพัฒนา 
- เผยแพร่ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
- กิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา 
- ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธฯและบุคคลสําคัญ 
- จัดกจิกรรมบรรยายธรรม- 
สนทนา-อบรมปฏิบัติธรรม 

กระบวนการพัฒนาจิตใจบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

พัฒนาจิตใจขั้นสูง 

พัฒนาจิตใจในระดับขั้นสุด
ยอด 
๓๑ บําเพ็ญตบะ 
๓๒ ประพฤตพิรหมจรรย ์
๓๓ เห็นอริยสัจ 
๓๔ ทํานิพพานให้แจ้ง 
๓๕ จิตไม่หวั่นไหว 
๓๖ ไม่โศก 
๓๗ จิตปราศจากธุล ี
๓๘ จิตเกษม 

วิธีการพัฒนา 
- ปฏบิัติธรรม 
- พัฒนาดว้ยอรยิสัจ ๔ 
- พัฒนาดว้ยสติปฏัฐาน ๔ 
- พัฒนาดว้ยอรยิมรรค ๘ 



๓๐๘ 

๔.๔ สรุปกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเชิงพุทธ 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเชิงพุทธ โดยผู้วิจัยนําหลักมงคล

๓๘ ประการ มาเป็นเป็นแนวทางศึกษาวิจัยในการพัฒนา ผลที่ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
โดยไม่คบคนพาลคนอุปนิสัยไม่ดีทั้งหลาย ให้คบบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติและอุปนิสัยที่ดี
งาม และมีคุณธรรม  และเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้เรา ทั้ง “คิดดี พูดดี ทําดี”เป็นปกติ เพ่ือ
ถ่ายทอดซึมซับอุปนิสัยและสร้างมาตรฐาน ความคิดเห็นที่ถูกต้องดีงามให้กับเรา เหมือนเรือที่ตั้งหาง
เสือไว้ถูกทาง ย่อมถึงจุดหมายปลายทางและนําพาเราและองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่หลงทาง ถือ
เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้บุคคลรู้จักอยู่ในสภาพแวดล้อม และสถานที่
เหมาะสม สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี ย่อมให้ฝึกฝนตนไว้ได้ดีสร้างเหตุปัจจัยไว้ สั่งสมคุณความดี 
จนกลายเป็นวาสนาบารมี และจะมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของชีวิตและการทํางาน ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต รวมทั้งรู้จักตั้งเปูาหมายในชีวิตและการงานให้เหมาะสม เพ่ือให้เป็นคนเป็นคนที่“ฉลาดรู้”
“ฉลาดทํา”“ฉลาดใช้”“ฉลาดพูด” รู้ว่าอะไรควรคิด ควรรู้ ควรพูด ควรทํา ทําให้มีปัญญาในการใช้
ชีวิตและการทํางาน เป็นผู้ฝึกฝนตนให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคมได้อย่างเต็มที่ 

ผลที่ได้รับจากการพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ในการทํางานในองค์กร ให้บุคคล
ต่างๆ สร้างบําเพ็ญประโยชน์ให้ครอบครัว รวมถึง บุคคลผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในองค์กร อาทิ ผู้ใหญ่ในที่
ทํางาน หัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง โดยปฏิบัติต่อคนเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ผู้มีพ้ืนฐาน
สังคมครอบครัวที่ดี มีความสุขอบอุ่น  ย่อมส่งผลถึงการทํางานที่สุขสงบ และทําให้เกิดความราบรื่นไม่
มีผลกระทบต่อการทํางาน เพ่ือให้บุคคลรู้จักให้ทาน สงเคราะห์โลก และสังคม ด้วยเสียสละ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม มีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
องค์กร สังคม ส่วนรวม และ เกื้อกูลญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดความใกล้ชิด ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม อันเป็นรากฐานในการพัฒนาจิตใจ 

การพัฒนางานในองค์กร ให้บุคคลเป็นผู้”ฉลาดรู้” เลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ ศึกษาเล่าเรียนมาก 
ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านมาก ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทําให้เกิดปัญญา มีความรอบรู้ในงาน ทําให้เห็นแนวทางการ
ทํางานและดําเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องได้ รวมทั้ง“ฉลาดทํา”มีความ สามารถในการปฏิบัติ  นําความรู้
ไปใช้ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้จริง สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
บุคคลรู้จักวิธีการทํางานให้สําเร็จ ด้วยการทําภาระกิจหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทํางานอย่างถูกกาล 
ถูกวิธี และด้วยความขยันหมั่นเพียร สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยทํางานที่สุจริต ไม่มีเวรไม่มี
ภัย ไมเ่บียดเบียนใคร แต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป 

การพัฒนาจิตใจขั้นต้น เป็นขั้นศีลธรรม เพ่ือให้บุคคลละเว้นจากความชั่วทุกอย่าง รวมทั้ง 
เว้นการเสพสิ่งมึนเมาเสพติดทั้งหลายอันทําให้จิตเศร้าหมอง ขาดสติ ทําให้คุณภาพของจิตต่ําลง  และ
ปลูกฝังสติของตนให้สมบูรณ์ขึ้น รักษาการคิด พูด ทําได้อย่างถูกต้อง มีสติกํากับ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการอบรมจิต เพ่ือให้บุคคลเป็นผู้รู้ และตระหนักในคุณความดีของบุคคลอ่ืน และรู้จักคุณค่า
ของตนเองตามความเป็นจริง ไม่อวดดื้อถือดี น้อมเอาความดีของผู้อ่ืนมาใส่ตัว  รู้จักประมาณ สันโดษ 
มีจิตอันสงบ เหมาะแก่การปลูกฝังคุณธรรมทั้งหลาย ตระหนักในในบุญคุณของบุคคลอ่ืน และพยายาม
ตอบแทนคุณ รวมทั้ง เป็นบุคคลที่แสวงหาธรรมใส่ตน  ฟังธรรมจากผู้มีคุณธรรมทั้งหลายในโอกาส



๓๐๙ 

ต่างๆ รวมทั้ง นําธรรมที่ได้ฟังแล้วไปเป็นแนวทางสําหรับฝึกฝนตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นในการพัฒนาจิตใจขั้น
กลาง เพ่ือให้เป็นคนอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตน อดทนต่อการรับคําสอน ต่อการ
กระทบกระทั่งอันเกิดจากการสนทนาธรรม และน้อมรับคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนด้วยดี รู้จัก
แสวงหาผู้ทรงคุณธรรม ผู้บริสุทธ์กาย วาจา ใจ เพ่ือรับเป็นต้นแบบ แสวงหาปัญญาใส่ตน จากการกับ
ผู้ทรงธรรม ได้ซักถาม สนทนาธรรม ทบทวน จนเข้าใจอย่างแจ้งชัด อันนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือความ
บริสุทธิ์หลุดพ้นต่อไป การพัฒนาจิตใจขั้นสูง - เพ่ือเป็นผู้บําเพ็ญตบะทําความเพียรเผาผลาญกิเลสที่
เร่าร้อนให้หลุดออกจากใจผู้ปฏิบัติ จนกิเลสเบาบางแล้ว ให้ปลูกฝังคุณธรรมต่างๆเข้าไปในใจ ตัดโลกีย
วิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกจิตออกจากกามอันเป็นที่มาของความเสื่อม และตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนา
อย่างยิ่งยวด จนเห็นอริยสัจ โดยธรรมจักษุ เมื่อเจริญสมาธิภาวนาต่อไป จะเกิดปัญญาเห็นแจ้ง กิเลส
ต่าง ๆ จะค่อย ๆ ถูกกําจัดออกไป ในที่สุดจิตของผู้ปฏิบัติก็หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ซึ่งการทํา
นิพพานให้แจ้งถือเป็นการพัฒนาตนขั้นในพุทธศาสนา บุคคลผู้ปฏิบัติทํานิพพานให้แจ้งแล้ว ย่อมเป็นผู้
สมบูรณ์ เป็นจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘ เพราะรู้เท่าทัน จิตไม่เศร้าโศก เพราะรู้เท่าทันกับกฎไตร
ลักษณ์ จิตผุดผ่อง ใสสะอาด ปราศจากธุลี และปลอดโปร่งจากเครื่องผูกทั้งหลาย ที่ผูกสัตว์ไว้ในโลก 
“โยคะ ๔ (สิ่งประกอบสัตว์ไว้ในภพ) มี ๔ ประการ ดังนี้ ๑. กามโยคะ โยคะคือกาม ๒. ภวโยคะ โยคะ
คือภพ ๓. ทิฏฐิโยคะ โยคะคือทิฏฐิ ๔. อวิชชโยคะ โยคะคืออวิชชา”๔๙ ได้ถูกทําลายลงอย่างสิ้นเชิง จิต
เป็นอิสระเสรี เป็นจิตที่เกษมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคน
ดี บําเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว องค์กรและสังคมเป็นหลักการดําเนินชีวิตให้มีความสุข ความเจริญ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และธรรมะเบื้องต้น ขั้นกลาง และการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสให้
สิ้นไป ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ หมดกิเลส ตลอดจน
สามารถพัฒนาบุคลากรให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่สําคัญอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา คือ พระ
นิพพาน ทั้งนี้ เมื่อนําแนวคิดมาพัฒนาเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นธรรมภิบาล ทําให้ได้บุคลากรที่มีความ
เก่ง ความดี มีความสุข เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตน องค์กร ประเทศชาติ ก่อให้เกิดความสงบสุขต่อมวล
มนุษยชาติ และสังคมโลกในที่สุด 
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บทท่ี ๕ 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัยและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

๑) เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ  
๒) เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ  
๓) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ  
๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ”  
ผู้วิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดใน

การด าเนินการวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิง
พุทธ โดยมีเนื้อหาส าคัญในประเด็นต่างๆดังนี้ ๑) ศึกษาหลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ๒) 
ศึกษากระบวนพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ ๓) บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ๔) น าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบ
บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ” 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Documentary Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยเป็นหลัก (Review 
Literature) มีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ซึ่ง
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลคือ ๑ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย ที่
เกี่ยวข้องแล้วรวบรวม และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการเชิงพุทธ 
๒ การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม เพ่ือต้องการน าการพัฒนาบุคลากรด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธมาบูรณาการในองค์กรธุรกิจ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา ดังนี้ 
๕.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ของ

ผู้วิจัย ได้ประมวลวิเคราะห์ หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีตะวันตก
และองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้ ๑. แนวคิดหลักการในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ๒. 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ๓. แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจสู่
ความส าเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะสูง ๔. แนวคิดการพัฒนาด้านจริยธรรม/คุณธรรมในองค์กรธุรกิจ 
และได้ผสมผสานแนวคิดโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ แวกเนอร์ และสเตอร์นเบอร์ก (Wagner,R.K. & 
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Sternberg,R.J.1985 : 458-459) เสนอว่า พฤติกรรมของผู้ที่ชาญฉลาดด้าน Practical Intelligence 
ที่เอ้ือต่อความส าเร็จในวิชาชีพในการบริหารและในชีวิต แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ (๑) การครองตน 
(Managing Self) (๒) การครองคน (Managing Other) (๓) การครองงาน (Managing Career)  
และผู้วิจัยเพิ่มเติมแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาประยุกต์ ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาตาม
แนวตะวันตกนั้นมักจะเน้นในการพัฒนา Competency ของตนเอง ทั้งในด้าน Knowledge, Skill, 
Attribute อาทิ ความรูความสามารถ ความมีทัศนคติที่ดี ความมีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับกิจกรรมงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การสร้างแรงจูงใจที่ดี ไม่ย่น
ย่อ รู้ขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองได้ดี และอ่ืนๆ เพ่ือเน้นความสัมฤทธิ์และประสิทธิผล
ของงาน ทั้งนี้ พัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทฤษฎีการเรียนรู้ Competency 
Base Management, Personality, สุนทรียสนทนา (Dialouge), Learning Management, ทฤษฎี
การพัฒนาตนเอง ทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ตนเองได้ ตามล าดับขั้นความต้องการของตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองให้บรรลุเปูาหมายได้ผลผลิตสูงสุด  

๒) การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจตามแนวคิดทฤษฎี  ทั้งนี้ ได้น า 
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ ทฤษฎีจิตใต้ส านึก, พัฒนาบุคลิกภาพ, 
Corporate Social Responsibility (CSR) จิตตปัญญาศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในด้าน
ความสัมพันธ์ การบริหารผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์ทางสังคม 
ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ มอบหมายงานให้ท าตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติแต่ละ
คน ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๓) การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ตามแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาตามแนว
ตะวันตกนั้นมักจะเน้นในการพัฒนา Competency ของตนเอง ทั้งในด้าน Knowledge, Skill, Attribute 
โดยเน้นการพัฒนาทางด้านความรู้ ในงานเป็นหลัก และน าแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา Learning 
Management, Competency Base Management, Knowledge Base Management, Training 
Process Management ทั้งนี้ การพัฒนาความความสามารถของบุคคลในองค์กรธุรกิจสามารถน ามาพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้เป็นกระบวนการที่ดี อาจใช้แนวคิดในการจัดความส าคัญความ
จ าเป็นของตน ให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญ และโน้มน้าวผู้ทีเกี่ยวข้องให้เห็นตามด้วย เพ่ือ
พัฒนาให้ตนเองมีความรู้ ความสามารถในงาน ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อจะสร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม องค์กร ประเทศชาติ  

๔) การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ โดยน าเอาแนวคิดทฤษฎี
ของตะวันตกและประเทศไทย แนวคิด Esteem Need, ทฤษฎีจิตใต้ส านึก, หลักจริยธรรม (Ethics), 
Good Governance, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนดีตามหลักจริยธรรม พัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ในการหา
จุดสมดุลนั้นต้องเสริมด้วยการพัฒนาด้านภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และความพอเพียง จะท าให้
การพัฒนาไปสู่จุดสมดุลได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาทางด้านจิตตปัญญา คุณธรรม จริยธรรมนั้น 
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สามารถพัฒนาในเรื่องของจิตใจ พัฒนาให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ หากน ามาเสริมในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว ก็จะท าให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตและให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และจะน าพาองค์กรไปสู่ความสมดุลและยาวนานต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาพนักงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เน้นพัฒนาด้านการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และด้าน Competency ของ
พนักงานในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชีวิต ในการประสบความส าเร็จในงาน การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการท างานให้ตนเองและองค์กรประสบความส าเร็จสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยเน้น
ให้ผลการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ สู่ความส าเร็จขององค์กรขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ส่วนใหญ่มักน าแนวคิดตะวันตกมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจ ดังเช่น การพัฒนาศักยภาพตนเองตาม การพัฒนาความความสามารถของบุคคลในองค์กรธุรกิจ
สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้เป็นกระบวนการที่ดี แต่ก็มองมนุษย์
อย่างเป็นทุน เป็นเครื่องมือ เป็นปัจจัยสนองความต้องการ มุ่งผลส าเร็จเพ่ิมผลผลิตทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) เน้นทางด้านวัตถุ เน้น
พฤติกรรมที่มีผลปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงระหว่าง สิ่ง
เร้า คือสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม และการตอบสนองตัวพฤติกรรม โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนองซึ่งน าไปสู่ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คือ เกิดการเรียนรู้  ปัญหาคือเมื่อ
สภาพการกระท าสิ้นสุดลงก็จะเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ไม่สามารถคงอยู่ได้นาน ต้องอาศัย
ความรู้ในเรื่องธรรมชาติการเรียนรู้และแรงจูงใจของมนุษย์ โดยใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องล่อในลักษณะ
จิตวิทยา เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนยศต าแหน่ง การขึ้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย การให้รางวั ล เป็น
แรงจูงใจการกระตุ้น บางครั้งท าให้คนในองค์กรเกิดความเครียด เกิดความกดดันและความกังวลต่อ
ความส าเร็จของงาน ขาดความสุข ขาดมิตรภาพที่จริงใจ การแข่งขันสูงท าให้ขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน
ในงาน แนวคิดทฤษฎีตะวันตกจึงดูเหมือนขาดความเอ้ืออาทรความเมตตา ท าให้เกิดความเครียด 
ความกังวล ขาดความสุขในการท างานและการใช้ชีวิต จึงเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืน ทฤษฎีตะวันตกมี
แนวทางพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องล่อ โดยจุดเน้นให้พนักงานเป็นคนเก่ง 
และปัจจุบันพัฒนาทางด้านจริยธรรมคุณธรรมมากขึ้น แต่ยังขาดความสมดุลย์ระหว่างงานและการใช้
ชีวิต ท าให้ขาดคุณภาพชีวิตในการท างาน  และการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ลึกซึ้ง ท าให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง เหมือนกับการพัฒนาทางด้านจิตใจสติ ศีล สมาธิ และปัญญา 
ซึ่งเป็นการพัฒนาไปถึงรากเหง้าของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) และมีประสิทธิภาพที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจนั้น หลัก ๆ จะเน้นด้านการ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พัฒนางานให้ประสบความส าเร็จ และ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น ใน
การหาจุดสมดุลนั้นต้องเสริมด้วยการพัฒนาด้านภาวะผู้น า ศักยภาพตนเอง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ
ความพอเพียง จะท าให้การพัฒนาไปสู่จุดสมดุลได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการพัฒนาทางด้านจิตตปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรมนั้น พัฒนาให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ หากน ามาเสริมในการพัฒนา
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ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว ก็จะท าให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตและให้เกิดการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้น แต่แนวคิดตะวันตกก็ยังขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ที่หยั่งรากลึกไปถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างแท้จริงเฉกเช่นกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ หากเราสามารถ
พัฒนาในเรื่องของจิตใจ ศีล สมาธิ และปัญญาของบุคลากรได้ ก็จะน าพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สมดุล และยาวนานต่อไป 

๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าเอาน าหลักมงคล ๓๘ ประการ ของพระพุทธองค์ โดยดัดแปลงจาก

แนวคิดของของ รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม น ามาบูรณาการเป็น ๗ ระดับ คือ 
๑. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชา

คนที่ควรบูชา อยู่ในถ่ินที่เหมาะสม กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้างชีวิตนั้น จะต้องเริ่ม
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเองให้เหมาะสม คือ เว้นจากคนพาล คบแต่คนดี 
เคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชา และการอยู่ในถิ่นฐานหรือที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อม
ภายนอก” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอันดับแรก มงคล ๓๘ 
ประการที่จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอก เมื่อคบกับคนบัณฑิต ก็จะเป็นบัณฑิตเกิดปัญญาด้วย จะ
น าพาความสุขความเจริญในชีวิต 

๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การสั่งสมความดี ด ารงตนชอบ มี
วิทยาการ ช านาญอาชีพ มีระเบียบวินัย วาจาสุภาพ กระบวนการพัฒนาชีวิตหรือกระบวนการสร้าง
ชีวิต ก็คือ การปรับสภาพภายในของตนเองให้ดี โดยการฝึกฝนตนเองลงมือปฏิบัติให้มีความพร้อมใน
สิ่งเหล่านี้ คือ สั่งสมคุณความดีไว้เป็นทุนเดิม ด ารงตนอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ ศึกษาหาความรู้ใน
วิทยาการต่าง ๆ ฝึกฝนตนเองให้มีความช านิช านาญในวิชาชีพ หัดเป็นคนมีระเบียบวินัย มีกิริยาวาจา
สุภาพเรียบร้อย สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมภายในตนเอง” เพราะว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว การ
ที่คนจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

๓. พัฒนาหน้าที่ครอบครัว โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บ ารุงพ่อแม่ บ ารุงบุตรธิดา บ ารุง
สามีภรรยา หน้าที่ทางครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร ภรรยา การไม่ละทิ้งการงานให้คั่ง
ค้างเสียหาย สิ่งที่จะต้องกระท าไปพร้อมกันกับการประกอบอาชีพ การงานส่วนตัวก็คือ การท าหน้าที่
ทางครอบครัวและหน้าที่ทางสังคม ซึ่งท าให้เกิดมงคล ย่อมได้รับการสรรเสริญจากบัณฑิตชนทั่วไป 
ครอบครัวมีความสุขความเจริญ 

๔. พัฒนาหน้าที่สังคม โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การให้ปัน ธรรมจริยา สงเคราะห์ญาติ 
งานไม่มีโทษ สิ่งที่จะท าให้การพัฒนาชีวิตด าเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคงในสังคม คือ หน้าที่ทาง
สังคม ได้แก่ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นธรรม สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง ท างานหรือ
ประกอบอาชีพที่ไม่ผิดและไม่มีโทษ ทั้งในกฎหมายและในทางศีลธรรม คนที่ไม่เอาสังคมเลยนั้น ถือว่า
ยังไม่เป็นคนดีแท้ เพราะเอาดีแต่ตัวคนเดียวกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน 

๕. พัฒนาศีล-ธรรม โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ เว้นบาป เว้นเสพ ไม่ประมาท เคารพผู้ที่
ควรเคารพ ถ่อมตัว สันโดษ กตัญญู การที่จะเป็นคนมีศีลธรรม จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องศีลธรรม เป็นการเสริมสร้างศีลธรรมของคนให้มั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น เพราะ
ความรู้ความเข้าใจท าให้เราเห็นคุณค่าและความส าคัญของศีลธรรม ช่วยให้เราปฏิบัติได้ถูกต้อง



 ๓๑๔ 

เหมาะสม การเสริมสร้างศีลธรรมกระท าได้ คือ ฟังหรือศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ตามควรแก่โอกาส มี
ความอดทนในการศึกษาและปฏิบัติ เป็นคนสอนง่าย ไม่ดื้อรั้นในทางที่ผิดๆ หมั่นพบปะกับสมณะหรือ
ผู้ทรงธรรม สนทนาไต่ถามท่านผู้รู้ เพ่ือหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมตามกาล 

๖. พัฒนาชีวิตทางธรรม โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ฟังธรรม อดทน คนว่าง่าย เห็นสมณะ 
สนธนาธรรม บัณฑิตผู้รู้ส่วนใหญ่จะเป็นสมณะผู้ที่ศึกษาพระธรรมวินัยมาก่อน แล้วน าสิ่งที่ได้ศึกษามา
เผยแผ่ ดังนั้น ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาจากท่านเหล่านั้นโดยการฟัง การได้สนทนาแลกเปลี่ยนในหลักธรรม
ย่อมสามารถพัฒนาตนและผู้อ่ืนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ย่อมขัดสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ จนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ และเข้าใจในธรรมที่สูงขึ้นไปในที่สุด 

๗. พัฒนาชีวิตขั้นสุดยอด โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บ าเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ 
เห็นอริยสัจ ท านิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม  ผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของศีลธรรมแล้ว เห็นว่าชีวิตระดับทางโลกนั้นยังหาแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ เกิดความเบื่อ
หน่ายและต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้สูงขึ้นไปอีก เพ่ือจะได้บรรลุถึงสิ่งที่เป็นแก่นสารอันแท้จริง
ของชีวิต ก็สามารถจะด าเนินการพัฒนาตนเองต่อไปได้โดยด าเนินการตามหลักธรรม ดังนี้ บ าเพ็ญตบะ 
คือ ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพ่ือเผาผลาญกิเลสประพฤติพรหมจรรย์ คือ ด าเนินชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมหรือนักบวชเห็นอริยสัจ คือ พัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจเพ่ือท านิพพานให้แจ้ง คือ 
ท าลายกิเลสได้หมดสิ้น จนเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง เพ่ือส่งต่อการพัฒนาชีวิตขั้นสูงต่อไป การพัฒนาชีวิต
ทางธรรม 

สรุปได้ว่า มงคล ๓๘ ประการ คือหลักธรรมที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากร เพราะ
สามารถพัฒนาบุคคลจนท าให้เกิดความสมดุลกันทั้ง ๒ อย่าง คือ พัฒนาทั้งกายและใจ มงคล ๓๘ 
ประการ จึงถือได้ว่าเป็นหลักการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง หลักการพัฒนาในปัจจุบัน เป็นการ
พัฒนาที่มุ่งพัฒนาภายนอกและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเป็นหลัก แต่มงคล ๓๘ ประการ ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่นี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ที่สุด ที่สามารถพัฒนาบุคคลได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน ฝึกให้เป็นคนดี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยพัฒนา
ตนเองไปสู่บุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวม เป็นหลักการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ความเจริญ 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประโยชน์แก่ชีวิต โดยมีธรรมะเบื้องต้น ขั้นกลาง และการฝึก
ภาคปฏิบัติให้มีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร สังคม 
และประเทศชาติอย่างแท้จริง ที่ส าคัญที่สุด คือมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีปัญญาท าให้รู้เท่าทันโลก หลุดพ้น
จากกิเลส และจุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน  

๕.๑.๓ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
ผู้วิจัยได้น าเอาหลักในการบริหารบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิง

พุทธ โดยน าเอาหลักมงคล ๓๘ ประการ น ามาบูรณาการให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ โดยได้แบ่ง
ออกเป็น ๔ ระดับ คือ 

๑. การพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชา
คนที่ควรบูชา อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ การหลีกเลี่ยงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ท างาน ปรึกษากับบุคคลที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ใน
การท างาน รู้จักเคารพผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการท างานที่ด ี 



 ๓๑๕ 

 กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ การสั่ง
สมความดี ด ารงตนชอบ มีวิทยาการ ช านาญอาชีพ มีระเบียบวินัย วาจาสุภาพ ได้แก่ การรู้จักฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมอ ตั้งตนอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความเชี่ยวชาญในการท างานรักษากฎเกณฑ์
กติกาในการท างาน รวมทั้งการใช้วาจาที่เหมาะสมในการท างาน 

ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจนั้น 
ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก คือ หัวหน้าให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Role Model) และภาวะผู้น าที่ดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจา
และใจ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกัลยาณมิตรของลูกน้อง ลูกน้องก็จะรักประพฤติปฏิบัติตาม และให้
ความเคารพนับถือ ในองค์กรต้องมกีระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ที่เก่งและดีเข้ามาท างานในองค์กร 
ต้องผลักดันในเรื่องสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม จัดการ
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือปลูกฝังความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กร และปลูกฝังวัฒนธรรม-
ค่านิยมหลักองค์กร กับพนักงานใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เมื่อผสมผสานกับพนักงานเดิม ที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ในองค์กรก็จะประกอบด้วยคนเก่งและดีเป็นส่วนมาก อีกประการ คือ การ
คบกัลยาณมิตร/บัณฑิต – “ลักษณะของบัณฑิต คือ คิดแต่เรื่องด ีๆ พูดแต่เรื่องดี ๆ ท าแต่สิ่งดี ๆ” ซึ่ง
การอยู่ในองค์กรต้องมีกัลยาณมิตรซึ่งจะน าพาเราไปในทางที่ดี สามารถชี้แนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้ อาจจะเป็นลักษณะเป็นทางการ อาทิ หัวหน้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับลูกน้อง คอยแนะน าส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ดูแล ลูกน้องสนับสนุนหัวหน้า ให้ความเคารพ ท างานในความ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุนท างานร่วมกันเป็นทีม หรือเป็นเพ่ือน
กัลยาณมิตรในองค์กรที่คอยให้ค าปรึกษาหารือหากเรามีปัญหา คอยสนับสนุนในการท างานและ
ชักชวนกันในทางที่ดี แนะน าพาไปในทางบุญทางกุศล สร้างฐานแห่งบุญร่วมกันเพ่ือยังจิตให้เบิกบาน
และเกิดบุญเกิดกุศล ถึงจะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกัน จะพาให้ เราเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ดี 
ถือเป็นสิ่งส าคัญมาก กัลยาณมิตรหรือบัณฑิตเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ที่ได้สัมผัสกับความดีอยู่เสมอ เช่น 
เห็นตัวอย่างที่ดี ได้ฟังเรื่องดี ท าสิ่งที่ดี บัณฑิตเป็นผู้มีศีล มีปัญญา จะท าอะไรก็ยึดธรรม กฎเกณฑ์
กติกาของชุมชนองค์กรเป็นหลัก และไม่คบคนพาล หรือบุคคลที่ชักชวนเราในทางเสื่อมเสียชวนไป
อบายมุขทั้งหลาย เพราะจะท าให้เราอยู่ปากทางแห่งความเสื่อมได้ อีกทั้ง ยังต้องเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีสถานที่ท างานเหมาะสมปลอดภัย ต่อการอยู่และการท างาน 
สะอาด สวยงาม และจัดบรรยากาศที่ ดี มีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมภาวนา เช่น ห้องพระ ห้องนั่ง
สมาธิ ห้องสวดมนต์ อ่ืน ๆ ท าให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่น รวมทั้ง หน่วยงานจัดสรร
เงินเดือนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรท างานอยู่ในองค์กร และใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขทางกายภาพพอสมควร จะท าให้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความขัด
สนขาดแคลน จนต้องดิ้นรนทุจริตหรือหาอาชีพเสริม สิ่งส าคัญคือ จัดท าและพัฒนาค่านิยมหลัก 
(Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่เหมาะสมกับองค์กร เพ่ือยึดเหนี่ยว
ก ากับพ้ืนฐานการท างานที่เป็นมาตรฐาน และการประพฤติปฏิบัติในการท างานของบุคลากร ตาม
ลักษณะของแต่ละองค์กร อาทิ การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน ความมีวินัย 
การท างานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอ่ืน ๆ  
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ในด้านสิ่งแวดล้อมภายใน มีการส่งเสริมให้ด ารงตนในทางที่ชอบและสั่งสมความดี โดยร่วม
กิจกรรมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ประการในองค์กร โดย “บุญกิริยาวัตถุมี ๑๐ ประการ คือ บุญส าเร็จด้วย
การให,้ การรักษาศีล, ฝึกเจริญสติปัญญาภาวนา, การขวนขวายช่วยเหลือกัน, การประพฤติอ่อนน้อม, 
การอุทิศส่วนกุศล, การอนุโมทนาส่วนบุญคนอ่ืน, การฟังธรรม, การแสดงธรรม, การท าความเห็นให้
ถูกตรง” เน้นการพัฒนาตนเองให้รู้จักการให้ปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนดีให้
เกิดข้ึนในองค์กร อันเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร หากองค์กรที่มีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วย
เหตุแห่งบุญทั้ง ๑๐ ประการนี้ คนในองค์กรนั้นย่อมต้องมีความเจริญก้าวหน้า ประสพแต่ความสุขที่
ยั่งยืนแน่นอน โดยก าหนดให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมขององค์กร ครอบครัว และชุมชนนั้น ๆ จะได้ชื่อว่า
เป็นองค์กรที่น่าอยู่อาศัย เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญา ความเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกัน และพ่ึงตนเองได้ 
จะเกิดความสุขความเจริญร่มเย็นต่อองค์กรนั้น ๆ ต่อไป อีกท้ัง พัฒนาศักยภาพของตนจนช านาญและ
มีศิลปะ เป็น“การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จนช านาญ แล้วน าสิ่งที่ศึกษามาพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง การที่คนในชาติเป็นผู้มีศิลปคู่กันกับพหุสัจจะ หมายถึง 
ความเป็นผู้คงแก่เรียน เป็นนักวิชาการผู้ช านาญในหลักวิชาการแขนงต่าง  ๆ พหุสัจจะเป็นศาสตร์ 
ทฤษฎี หรือหลักการ ส่วนศิลปะ หรือสิปปะ หมายถึง คนคิดเป็น พูดเป็น ท าเป็น รู้วิธีการถ่ายทอด 
แก้ปัญหาเป็น มีฝีมือ มีความสามารถ และสามารถน าความรู้ที่ศึกษามาไปใช้พัฒนาองค์กรให้เจริญ
ยิ่งขึ้น” การที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนมีศิลปะได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. ปลูกอิทธิบาท๔ คือ มี
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในกิจการนั้น  ๆ ที่ตนจะพึงกระท า อิทธิบาท ๔ ก็คือหนทางแห่ง
ความส าเร็จ ๒. ฝึกให้เป็นคนชั่งสังเกต คือ ต้องสังเกตในสิ่งที่ตนกระท า เพ่ือจะเข้าถึงงานอย่างนั้น ๓. 
เข้าไปคบหาท่านผู้รู้ หรือท่านผู้ช านาญในวิชาการนั้น ๆ เพ่ือขอค าแนะน าหรือฝึกหัดกับท่าน ๔. 
ฝึกหัดท า ฝึกหัดปฏิบัติงานที่ต้องท านั้นๆอยู่เสมอ ส่วนวิธีการซึ่งในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
สามารถพัฒนาในแนวองค์กรธุรกิจนั้นได้หลายๆวิธี อาทิ การฝึกอบรม ฟังบรรยาย การปฐมนิเทศ 
ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การแนะน า การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษา ดูงานในที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานโครงการ และอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความ
ช านาญเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการในสายงานของตนเอง เพ่ือผลักดันให้
เป็นผู้มีความสามารถ และผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายอย่างดี สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คือ
เสริมสร้างระเบียบวินัยในการท างาน วินัยทางโลก คือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ กติกา ธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ และปฏิบัติตาม อาคาริยวินัย วินัยของผู้ครองเรือน คือ 
คฤหัสถ์ ได้แก่ การถือศีล ๕ และ การเว้นจากอกุศลกรรมบท ๑๐ ประการ ทั้งกายกรรม๓ วจีกรรม๔ 
และมโนกรรม๓ รวมทั้ง ในการอยู่ร่วมกันต้องพัฒนาด้านค าพูดที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟังประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้ ต้องเป็นค าจริง ต้องเป็นค าสุภาพ พูดแล้วมีประโยชน์ พูดด้วยจิตที่มีเมตตา พูดได้ถูก
กาลเทศะ  
 ๒. การพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ บ ารุงพ่อแม่ บ ารุงบุตร
ธิดา บ ารุงสามีภรรยา การให้ปัน ธรรมจริยา สงเคราะห์ญาติ เป็นกระบวนการพัฒนาความ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเอง ได้แก่ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติการ การดูครอบครัวตนเองเพ่ือไม่ให้กระทบต่อบุคคลในการท างาน การเอ้ือเฟ้ือในกระบวนการ
ท างาน 
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ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กร
ธุรกิจนั้น ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ  องค์กรส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวให้กับ
พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ วันพ่อ วันแม่ วัน
ครอบครัว วันส าคัญทางศาสนา ทอดกฐิน ผ้าปุา ค่ายบุตรพนักงาน หรือมีสวัสดิการรักษา พยาบาล
ให้กับครอบครัวพนักงาน เพ่ือเสริมสร้างความต้องการพ้ืนฐานให้ครอบครัว ท าให้เกิดความสุขอบอุ่น  
ย่อมส่งผลถึงการท างานความราบรื่น ไม่มีผลกระทบต่อการท างาน รวมทั้ง พนักงานต้องรู้จักในการ
บ ารุงดูแลบิดา-มารดา สงเคราะห์บุตร-ธิดา สามี-ภรรยาให้อยู่อย่างดีและมีความสุข เพ่ือเสริมสร้างท า
ให้เกิดความสุขอบอุ่นให้กับครอบครัว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้แน่นแฟูนมาก 
ขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างหล่อหลอมอุปนิสัยแห่งความเอ้ือเฟ้ือและกตัญญูแก่บุคคล
นั้น อันส่ง ผลถึงการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์กร และสังคมต่อไป อีกทั้ง องค์กรส่งเสริมการจัด
กิจกรรมจิตอาสา และ CSR ให้กับพนักงาน  ปลูกฝังให้บุคคลรู้จักพัฒนาตนเป็นผู้ให้ทาน สงเคราะห์
โลก และสังคม ด้วยความเสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกัน
อย่างเหมาะสม มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ส่วนรวม และ เกื้อกูลญาติ และบุคคลอ่ืนๆ  
ก่อให้เกิดความใกล้ชิด ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาจิตใจ สิ่งส าคัญ คือ ส่งเสริมกิจกรรมบุญให้พนักงานในองค์กร โดยมีวิธี เรียกว่า 
“บุญกิริยาวัตถุ มี ๑๐ ประการ คือ บุญส าเร็จด้วยการให้, การรักษาศีล,ฝึกเจริญสติปัญญาภาวนา, 
การขวนขวายช่วยเหลือกัน, การประพฤติอ่อนน้อม, การอุทิศส่วนกุศล, การอนุโมทนาส่วนบุญคนอ่ืน, 
การฟังธรรม, การแสดงธรรม, การท าความเห็นให้ถูกตรง” เน้นการให้ปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างคนดีมี
คุณธรรม ประพฤติตนดีให้เกิดขึ้นในองค์กร อันเป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร หาก
องค์กรที่มีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุแห่งบุญ ๑๐ ประการนี้ โดยถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร รับรองว่าชีวิต
ของเขาทั้งหลายย่อมต้องมีความเจริญก้าวหน้า ประสพแต่ความสุขที่ยั่งยืนแน่นอน โดยก าหนดให้เป็น
วิถีขององค์กรและ ครอบครัว ชุมชน นั้นๆ ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่น่าอยู่อาศัย เป็นองค์กรแห่งภูมิ
ปัญญา เอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกัน และพ่ึงตนเองได้ รวมทั้ง พัฒนาด้าน “พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา” เป็นแนวทางให้เกิดความเห็นใจ ปรารถนาดีต่อกันท าให้เกิดความเป็นพ่ีน้อง
กัน เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถปกครองดูแลลูกน้องให้มีความสุข และมีขวัญก าลังใจ
ที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด โดยมีดังนี้ ๑ เมตตา : ความรัก ผู้บริหารควรมีความรัก 
ความปรารถนาต่อลูกน้องด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน และความประพฤติท่ีเหมาะสมและดีงาม รวมถึง การใช้ลูกน้องให้เหมาะสมกับงาน ความถนัด 
และวัย ๒ กรุณา : ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมีความกรุณาต่อลูกน้องด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึง การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  ๓ 
มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ผู้บริหารควรสนับสนุนและยินดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุข หรือ 
มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วย
น้ าใจ ๔ อุเบกขา : การวางใจเป็นกลาง มีความปรารถนาดีต่อลูกน้องด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มี
ความสุขในลักษณะที่ถูกต้อง ด้วยความยุติธรรม ทั้ง ๔ ข้อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งจะท าให้
บุคลากรในองค์กรนั้นมีขวัญก าลังใจและความสุขในสังคม นอกจากนั้นฝึกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
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ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของโลกทัศน์ การ
คิดถึงคนรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะท้องถึงการมีจิตที่ขยายใหญ่ พ้นจากการยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง เห็นความเชื่อมโยงของธรรมชาติและสรรพสิ่ง เกิดการตระหนักรู้  และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป รวมทั้ง สร้างความสามัคคีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และร่วมมือกับผู้บริหาร
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานบริหาร การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน องค์กร และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในองค์กร ตลอด
กิจกรรมที่ส าคัญของหน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. การพัฒนางานในองค์กร โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ มีวิทยาการ(พหูสูต) ช านาญ
อาชีพ(มีศิลป) การงานไม่คั่งค้าง การงานไม่มีโทษ เป็นกระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์
ธุรกิจด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเองและสังคม ได้แก่ การมีหลักการในการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญใน
หน้าที่ รู้จักท างานอยู่เป็นระบบ ท างานให้เป็นไปตามแผนงาน และมีความถูกต้อง  

ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนางานในองค์กร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจนั้น 
ประกอบ ด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในด้าน ดังนี้ ด าเนินการพัฒนาพนักงานด้วยทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่างๆ อาทิ กระบวนการฝึกอบรมทั้งนี้โดยการประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร 
วางแผนพัฒนาบุคลากร การด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ 
โดยอาจน า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม (Training and HRD Process 
Model) ไว้ ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การส ารวจอย่างละเอียด (assessment) ๒) การออกแบบ (design) ๓) 
การน าไปปฏิบัติ (implementation) และ ๔) การประเมินผล (evaluation) เพ่ือให้บุคลากรได้
พัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการซึ่งใน
การพัฒนาตนเองของพนักงานสามารถพัฒนาในแนวองค์กรธุรกิจนั้นได้หลาย ๆ วิธี อาทิ การ
ฝึกอบรม ฟังบรรยาย การปฐมนิเทศ ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงาน การแนะน า การหมุนเวียนงาน การ
สอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษา ดูงานในที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงานโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการในสาย
งานของตนเอง เพ่ือผลักดันให้เป็นผู้มีความสามารถ และผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายอย่างดี 
ด าเนินตามหลักอิทธิบาท๔ ธรรมะที่ใช้ในการท างาน ประกอบด้วย ฉันทะ คือความรักงาน-พอใจกับ
งานที่ท าอยู่ วิริยะ คือขยันหมั่นเพียรกับงาน จิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน วิมังสา คือการ
พินิจพิเคราะห์ หรือความเข้าใจหลักธรรมะที่ใช้ในการท างาน เป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว หากเราน า อิทธิ
บาท ๔ มาปรับใช้ในการท างาน รักงานที่ท า ขยันท างาน รับผิดชอบงานและรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนสู่
ทางแห่งความส าเร็จท าให้งานไม่คั่งค้างและไม่มีโทษ การน าหลัก PDCA (Plan-Do-Check-Action) 
คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผน การน ามาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานจะท าอย่างไรเพ่ือให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้บุคลากรในองค์กร
มีความเข้าใจและตระหนักในการน า PDCA มาใช้ขับเคลื่อนส าหรับการปฏิบัติงานของตนท าให้เรา
สามารถท างานได้อย่างเป็นไปตามเปูาหมายและเป็นผลส าเร็จ องค์กรนั้น ก็จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
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และมีผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
(Excellence Organization)  
 ๔. การพัฒนาจิตใจ คือ กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรด้วยการปฏิบัติกรอบศีลธรรม
ขั้นต้น โดยมีกระบวนการพัฒนา คือ เว้นบาป เว้นเสพ ไม่ประมาท เคารพผู้ที่ควรเคารพ ถ่อมตัว 
สันโดษ กตัญญู ได้แก่ การเว้นจากอบายมุข ไม่ปล่อยตัวไปตามสิ่งยั่วยุ รู้จักบังคับตนเอง รู้จักเคารพ
ผู้อื่น มีความมัธยัตถ์ และรู้จักกตัญญูรู้คุณองค์กรและผู้อ่ืน 
 กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในขั้นกลางด้วยการด าเนินชีวิตทางธรรม โดยมี
กระบวนการพัฒนา คือ ฟังธรรม อดทน คนว่าง่าย เห็นสมณะ สนทนาธรรม คือ การเข้ารับการอบรม
พัฒนาจิตใจ ท าบุญ ให้ทาน รู้จักอบรมตนเองด้วยธรรม และสนทนากับผู้รู้เรื่องการพัฒนาจิตใจ 

กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรขั้นสูง คือ บ าเพ็ญตบะ ประพฤติพรหมจรรย์ เห็น
อริยสัจ ท านิพพานให้แจ้ง จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่โศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม ได้แก่ การอดทนต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ท าร้ายและท าลายผู้ใด รู้จักฝึกฝนจิตปฏิบัติตนทันต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
เข้าใจชีวิตที่เป็นแก่นแท้ 

ผู้วิจัยได้บูรณาการในการพัฒนาจิตใจของบุคลากร ด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจ
นั้น ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการต่างๆ ในด้านเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ในตน (Awareness) 
ดังนี้ จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม/ธรรมาภิบาลขององค์กร GCG (Good Corporate 
Governance) เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดีของบุคลากรในองค์กร ตามแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ตามเกณฑ์ขององค์กรและสากล เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส กฎระเบียบที่เป็นธรรม ความมีส่ว นร่วม 
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และผู้เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คือ ให้อยู่ในหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในการด าเนินชีวิต ผ่านการดูงานหรืออบรมโครงการต้นแบบ
ในชุมชน โดยยึดหลักทางสายกลาง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการท างาน อย่างมีจริยธรรม ความ
พอประมาณ เสียสละ อุทิศตน และเห็นแก่ส่วนรวมองค์กรและประเทศชาติเป็นส าคัญ อีกทั้ง ส่งเสริม
และเผยแพร่การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เบญจศีล และ 
เบญจธรรม ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต อาทิ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ ทิศ ๖ 
ฆราวาสธรรม ๔ ไตรสิกขา ๓ มงคล ๓๘ และอ่ืนๆ โดยการจัดท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และน าไปประพฤติปฏิบัติ  นอกจากนั้น ส่งเสริมและเข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุงพระศาสนา ปฏิบัติตนเพ่ือด ารงศาสนาให้คงอยู่ เช่น การท าบุญถือศีล ๘ ในวัน
พระ เวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมที่องค์กรสงฆ์ขอการสนับสนุน โดยอุปถัมภ์ใน
แต่ละปีตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มี
คุณูปการทั้งต่อตนเอง ประเทศ ชาติ และพระพุทธศาสนา สิ่งส าคัญ องค์กรมีการส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดให้มี การบรรยายธรรม สนทนาธรรมและจัดอบรมปฏิบัติธรรม ดังนี้ จัดให้มีการบรรยายธรรมและ
สนทนาธรรม โดยเชิญพระอาจารย์หรือวิทยากรที่มีความรู้ทางธรรมหรือการใช้ชีวิตมาให้ความรู้ จัด
อบรมทางด้านการเสริมสร้างทางด้านปัญญา และพัฒนาจิตใจด้านพุทธธรรม และจัดปฏิบัติธรรม 
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ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิ และพัฒนาให้มีสติในการท างานและในชีวิตประจ าวัน อันมีแนวทางการ
ปฎิบัติธรรม อาทิ อัปปมัญญา อริยมรรค ๘ สติปัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ และอ่ืน ๆ และจัดท าสถานที่
ส าหรับปฏิบัติธรรมภาวนาส าหรับบุคลากรในองค์กรได้พัฒนาจิตใจ  

สรุปได้ว่า เมื่อเอาหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง การพัฒนาความสัมพันธ์ การพัฒนางาน 
และการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มงคล ๓๘ ประการ คือหลักธรรมที่ส าคัญที่สุดใน
การพัฒนาบุคลากร เพราะสามารถพัฒนาบุคลากรจนท าให้เกิดความสมดุลกันทั้ง ๒ อย่าง คือ พัฒนา
ทั้งกายและใจ มงคล ๓๘ ประการจึงถือได้ว่าเป็นหลักการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งมีมาก่อน
เก่าแก่กว่าหลักการพัฒนาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หลักการพัฒนาในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาที่มุ่งพัฒนา
ภายนอกและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเป็นหลัก ไม่มีได้มุ่งเน้นการพัฒนาภายในจิตใจ แต่มงคล ๓๘ 
ประการ ที่ก าลังศกึษาอยู่นี้ เป็นการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทั้งภายนอกและภายใน 
ที่ส าคัญที่สุด คือมุ่งพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญาท าให้รู้เท่าทันโลก หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเอง 
จนถึงกระบวนการพัฒนาที่เป็นความเจริญก้าวหน้าที่สุดส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีสอน
ในที่ใด ๆ มาก่อนนอกจากมงคล ๓๘ ประการ ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ในค าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสหลักการพัฒนาบุคลากรในมงคลสูตรว่า “ผู้ที่กระท าการอันเป็นมงคลทั้ง 
๓๘ ประการนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่แพ้ในทุกที่ทุกสถาน บรรลุความสวัสดีในที่ทุกแห่ง นั้นเป็น มงคลอันสูงสุด
ของบุคคลทั้งปวงเหล่านั้น” ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ตน อันจะน าพาองค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งธรรมภิบาลและประสบความส าเร็จ ให้เป็นคนเก่งและ
คนดีมีดุลยภาพของชีวิตที่ดีขององค์กรและสังคมต่อไป 
 
๕.๒ องค์ความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเชิงพุทธ 

องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้ วย
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ” ในครั้งนี้ เมื่อเอาหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง การพัฒนา
ความสัมพันธ์ การพัฒนางาน และการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มาบูรณาการในการ
พัฒนาตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ย่อมท าให้เกิดผลดีนอกเหนือจากบุคลากรในองค์กรธุรกิจแล้ว ยัง
มีผลต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไปในการด าเนินชีวิตตามหลักมงคล ๓๘ ประการ โดยสรุป
ผู้วิจัยได้น ากระบวนการบูรณาการรูปแบบ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ตนเองของ
บุคลากร ที่จะท าให้บุคลากรและองค์กรเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทพัฒนา
ตนเอง หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความม่ันคงและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของกลุ่ม การมี
พัฒนาตนเองที่ดีเริ่มจากการเลือกคบกัลยาณมิตรที่ดี เพ่ือน าพาเราพัฒนาตนไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมดีงาม และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้องและบุคคลอ่ืน ทั้งความคิด 
ค าพูด และการกระท า เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เหมาะสมกับการพัฒนา ต้องสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้โดยการพัฒนาศักยภาพตนเอง Self 
Development เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญเชี่ยวชาญในด้าน 
ต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการในสายงานของตนเอง โดยการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งใน
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ห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะท างาน โปรแกรมพ่ีเลี้ยง การ
มอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและการสังเกต การท า
กิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่ การให้ข้อมูลปูอนกลับ 
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ การประชุมสัมมนา การให้ทุนการศึกษา หรืออ่ืนๆ เพ่ือผลักดันให้เป็นผู้มี
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายอย่างดี มุ่งเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและจริงจังให้
เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสม อีกทั้งต้องมี เพ่ือให้มีทัศนคติ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ พัฒนาศักยภาพ
องค์กรไปในทิศทางท่ีท าให้จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์การประสบความส าเร็จและสามารถในการน า
ผู้อ่ืนได้ มีความประพฤติที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)  ในการประพฤติปฏิบัติตน
ด้านต่าง ๆ สามารถน าความรู้ความสามารถของบุคคล ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันพัฒนา
บุคลากร องค์กร และสังคมพากันไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจและที่ดีงาม สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คือเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในการท างาน วินัยทางโลก คือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ กติกา 
ธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ และปฏิบัติตามอาคาริยวินัย วินัยของผู้ครองเรือน คือ คฤหัสถ์ ได้แก่ การ
ถือศีล ๕ และ การเว้นจากอกุศลกรรมบท ๑๐ ประการ ทั้งกายกรรม๓ วจีกรรม๔ และมโนกรรม๓ 
และการประพฤติที่ดี ทั้งนี้ โดยการสร้างเปูาหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว หรืองาน รู้ถึงขีด
ความสามารถแห่งตนที่จะกระท าการใด ๆ ได้เพียงใด รู้ถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมีระเบียบวินัยใน
การใช้ชีวิต และการท างาน รวมทั้ง ในการอยู่ร่วมกันต้องพัฒนาด้านค าพูดที่ดี ปิยวาจา สามารถ
สื่อสารกับบุคคลในองค์กร และสามารถในการจูงใจและการสื่อสารที่ดีมีวาจาที่เป็นมงคล  สามารถ
ชี้แนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆ มีประโยชน์ต่อผู้ฟังประกอบด้วยลักษณะ
ดังนี้ ต้องเป็นค าจริง ต้องเป็นค าสุภาพ พูดแล้วมีประโยชน์ พูดด้วยจิตที่มีเมตตา พูดได้ถูกกาลเทศะ 
การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรจึงจะเกื้อกูลประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ท างานและ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าพาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
แผนภูมิ ๕.๑ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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๒. การพัฒนาทัศนคติของบุคลากร หมายถึง การพัฒนาและเสริมสร้าง ทัศนคติ 
(Attitude) ที่ดี เพ่ือให้เกิดความสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืน จะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยทัศนคติ
ที่ดีเหมาะสม คุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การพัฒนา
คุณภาพองค์กร จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรด้วยการหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่  ๆ 
จัดการความแตกต่างทางความคิดและสร้างวัฒนธรรม หรือมาตรฐานใหม่ เป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในองค์กรให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นการพัฒนาทัศนคติในการสร้างความ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเอง ได้แก่ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติการ การดูครอบครัวตนเองเพ่ือไม่ให้กระทบต่อบุคคลในการท างาน การเอ้ือเฟ้ือในกระบวนการ
ท างาน และนอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ พัฒนาทัศนคติในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อ่ืนอันได้แก่ ความประพฤติธรรม ต่อกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจ การไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
การสื่อสารความเข้าใจ ช่วยเหลือกิจธุระของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ 
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน พัฒนาตนเป็นผู้ให้ทาน สงเคราะห์โลก และสังคม 
ด้วยความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม 
มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ส่วนรวม เกื้อกูลต่อญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ เห็นความเชื่อมโยง
ของธรรมชาติและสรรพสิ่ง เกิดการตระหนักรู้  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป รวมทั้ง 
สร้างความสามัคคีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และร่วมมือกับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ในงาน
บริหาร การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรม และให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในองค์กร ตลอดกิจกรรมที่ส าคัญของหน่วยงานราชการ 
องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามหลัก บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สังคหวัตถุ ๔ 
พรหมวิหาร ๔ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ อ่ืนๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความใกล้ชิด ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม อันเป็นรากฐานในการพัฒนาจิตใจและเกิดความ
รักสามัคคีกันในหมู่คณะ ส่งถึงครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

 



 ๓๒๓ 

 
แผนภูมิ ๕.๒ การพัฒนาทัศนคติของบุคลากร 

 
๓. การพัฒนาความช านาญการของบุคลากร หมายถึง พัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพในงานของตน พัฒนาความช านาญของตนมาเป็นเครื่องมือในการ
ท างานให้เต็มศักยภาพ อย่างมีความช านาญการ (Professional) น าความรู้ความช านาญของตนมา
เป็นเครื่องมือในการท างาน ท างานเต็มศักยภาพที่มี มีความรู้ความช านาญในงานนั้น ๆ โดยไม่หยุด
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มศักยภาพ มักท างานเกินความคาดหวังเสมอ ท า
ตามท่ีพูด และพูดในสิ่งที่ท าได้ ท างานอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณ เคารพในกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และมีทัศนคติที่ดีในทุกสถานการณ์ เป็นผู้”ฉลาดรู้”เลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ ศึกษาเล่าเรียน
มาก ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านมาก เรียกว่า เป็นพหูสูต ซึ่งคุณสมบัตินี้จะท าให้เกิดปัญญา ท าให้เห็นแนว
ทางการด าเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรอาจท าได้หลายแบบ โดยใช้พัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร โดยมีกระบวนการการประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน 
การด าเนินการ และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร หรือกระบวนการพัฒนาความรู้ด้านอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และด้วยกระบวนการและวิธีการในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ ด าเนินการพัฒนาพนักงานด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา 
รวมทั้ง“ฉลาดท า”มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ให้
เกิดผลเกิดประโยชน์ได้จริง สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้บุคคล
รู้จักวิธีการท างานให้ส าเร็จ ด้วยการท าภารกิจหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบท างานอย่างถูกกาลถูกวิธี  
พัฒนาระบบการจัดการองค์กร อาทิ องค์กรสมรรถนะสูง(HPO) แผนกลยุทธ์ ระบบคุณภาพ ISO 
Model PDCA KPI อ่ืนๆ และด้วยความขยันหมั่นเพียร สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยท างานที่
สุจริต ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนใคร แต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น สิ่งส าคัญคือ มีความเพียร
พยายามในการท างานและสิ่งที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ หากองค์กรใดสามารถสนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนท างานอย่างมืออาชีพ องค์กรนั้น ก็จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ และมีผลการด าเนินการใน
ระดับมาตรฐานโลก เป็นองค์กรสมรรถนะสูง หนึ่งบทพิสูจน์ของการท างานอย่างมืออาชีพ และการ



 ๓๒๔ 

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) ได้ต่อไป แต่เราจึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรม
ไว้คอยก ากับความรู้ทางโลกด้วย ความรู้ทางธรรมจะเป็น เสมือนดวงประทีปส่องให้เห็นว่า   สิ่งที่
กระท านั้นถูกหรือผิด  ควรหรือไม่ควร องค์กรก็จะเป็นองค์กรที่มีผู้น าและบุคลากรมืออาชีพที่น าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  
 

 
แผนภูมิ ๕.๓ การพัฒนาความช านาญการของบุคลากร 

 
๔. การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร หมายถึง การพัฒนาจริยธรรม (Ethics) ด้วยการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดี ให้เกิดความส านึกในการท างานและการด าเนินชีวิตไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องดีงาม ก้าวไปอยู่เหนือขีดจ ากัดของการถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก แต่ละบุคคล
ก็สามารถที่จะมีประสบการณ์ของการตระหนักรู้ในตนเอง ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้
เกิดความเข้าใจที่ลึกล้ าในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การน ามนุษย์เข้าถึงความดีงาม และการคงความ
ดีงาม ให้ด ารงอยู่ในสังคมตลอดไป ทั้งในเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวหล่อหลอมความประพฤติ
และการปฏิบัติตนของเรา จึงเป็นเครื่องวัด หรือเป็นตัวก าหนดความส าเร็จ ในการกระท าทุกอย่างของ
คน ดังนั้น ความตระหนักรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตของทุกคน ทั้งโดย
ส่วนตัว และส่วนรวม เพราะหลักธรรมนี้ เป็นเสมือนแสงสว่างส่องทางให้ชีวิต เมื่อเห็นทางข้างหน้า
สว่างไสว ชีวิตย่อมด าเนินตามทิศทางที่ถูกต้อง ดั่งคนที่มีสายตาดี ย่อมสามารถ เลือกเดินทางที่สะดวก
ที่สุด และดีท่ีสุดได้ หลักธรรมศีล สมาธิ ปัญญา และบุญจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิต เป็นเครื่อง
ก าหนดจุดหมายของชีวิต เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับชีวิตและในองค์กรและสังคมที่ดีงาม เป็น
องค์ประกอบของการท างานและการด ารงชีวิตของบุคคล เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน 
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือหล่อหลอมชีวิตของบุคคลและองค์กร เป็น
พลังน าทางในการด ารงชีวิตและการงาน จ าเป็นส าหรับการเข้าใจตัวของตัวเองและบุคคลอ่ืนอย่าง
แท้จริง เป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันและในการท างาน องค์กร
ควรจัดมีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
แสดงความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีคุณูปการทั้งต่อตนเอง 
ประเทศ ชาติ และพระพุทธศาสนา การจัดให้มีการบรรยายธรรม สนทนาธรรมและจัดอบรมปฏิบัติ



 ๓๒๕ 

ธรรม ดังนี้ จัดให้มีการบรรยายธรรมและสนทนาธรรม จัดอบรมทางด้านการเสริมสร้างทางด้าน
ปัญญา และพัฒนาจิตใจด้านพุทธธรรม และจัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิ  และพัฒนาให้มี
สติในการท างานและในชีวิตประจ าวัน อันมีแนวทางการปฎิบัติธรรม อาทิ เบญจศีล และ เบญจธรรม 
กุศลกรรมบท ๑๐ ความสันโดษ อริยมรรค ๘ สติปัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ โยนิโสมนสิการ และอ่ืน ๆ 
และจัดท าสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมภาวนาส าหรับบุคลากรในองค์กรได้พัฒนาจิตใจ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจของบุคลากรให้ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงาม 

ทั้งนี้ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาด้านจิตใจนั้น จะก่อเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ได้แก่ ช่วยท าให้ชีวิตดีงามมีคุณค่าห่างไกลจากทางแห่งความเสื่อม ช่วยท าให้จิตใจสงบ ผ่องใส 
เข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตช่วยแก้ปัญหาหรือก าจัดทุกข์ของตนได้  ช่วยให้บุคคลด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง  เป็นที่ยอมรับของสังคม ท าให้ทุกคนมีความสุขสดชื่น ช่วยให้กิจการทั้งปวงด าเนินไป
ได้ด้วยดี ส่วนประโยชน์ต่อองค์กร สังคม หรือส่วนรวม ได้แก่ ช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาขององค์กร 
สังคมไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และเป็นประโยชน์สุขแก่
องค์กรและสังคม ช่วยให้องค์กรสังคมอยู่ร่วมกัน ด้วยความสงบสุข และช่วยให้กิจการทั้งปวง ด าเนิน
ไปได้ด้วยดี ช่วยให้เกิดความเป็นปกติสุขแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

  

 
 

แผนภูมิ ๕.๔ การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร 
 
 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนา
บุคลากรเชิงพุทธ เมื่อเอาหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง การพัฒนาความสัมพันธ์ การพัฒนางาน 
และการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มาบูรณาการในการพัฒนาตามหลักมงคล ๓๘ 
ประการ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาบุคลากร อันสามารถพัฒนาบุคลากรจนท าให้เกิด
ความสมดุลกันทั้ง ๒ อย่าง คือ กายและใจ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสมดุลย์ในการพัฒนาองค์กร



 ๓๒๖ 

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่เน้นความส าเร็จในด้านวัตถุหรือ
ด้านความเก่งของบุคลากร ไม่เน้นในเรื่องของจิตใจคุณธรรมท าให้องค์กรธุรกิจโดยทั่วไป  เป็นการ
พัฒนาที่มุ่งพัฒนาภายนอกและมุ่งเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเป็นหลัก ไม่มีได้มุ่งเน้นการพัฒนาภายในใจ
หรือจิตใจ สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทั้งภายนอกและภายใน ช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาขององค์กร 
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และเป็นประโยชน์สุขแก่องค์กรและสังคม ช่วยให้องค์กรสังคมอยู่ร่วมกัน ด้วย
ความสงบสุข และช่วยให้การพัฒนาองค์กรด าเนินไปได้ด้วยดี ช่วยให้เกิดความเป็นปกติสุขแก่
ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศชาติ  และช่วยให้สังคมมนุษย์ด ารงอยู่ได้ด้วยดี เพราะมี
คุณธรรมจริยธรรมอยู่คู่กับสังคมองค์กรต่อไป รูปแบบโดยรวม ดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิ ๕.๕ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 



 ๓๒๗ 

ผู้วิจัยได้บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิง
พุทธ ในครั้งนี้ เมื่อเอาหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง การพัฒนาความสัมพันธ์ การพัฒนางาน และ
การพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มาบูรณาการในการพัฒนาตามหลักมงคล ๓๘ ประการ 
ย่อมท าให้เกิดผลดีนอกเหนือจากบุคลากรในองค์กรธุรกิจแล้ว ยังมีผลต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
บุคคลทั่วไปในการด าเนินชีวิตตามหลักมงคล ๓๘ ประการ เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิ ๕.๖ บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 
ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 

 
องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ "รูปแบบบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย

กระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธ" ในครั้งนี้ เมื่อเอาหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง การพัฒนา
ความสัมพันธ์ การพัฒนางาน และการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มาบูรณาการในการ
พัฒนาตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ย่อมท าให้เกิดผลดีนอกเหนือจากบุคลากรในองค์กรธุรกิจแล้ว ยัง
มีผลต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลทั่วไปในการด าเนินชีวิต ดังนี้ 

จากการสังเคราะห์บูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิง
พุทธข้างต้น โดยมี การพัฒนาด้านจริยธรรม (Ethics) เป็นแกนกลางในการผสมผสานกับการพัฒนา ๓ 
ด้าน คือ พัฒนาศักยภาพ (Potential) พัฒนาทัศนคติ (Attitude) พัฒนาความช านาญการ 
(Professional) เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรจนท าให้เกิดความสมดุลกันทั้ง ๒ ด้าน คือ ทั้งทางกาย
และทางจิตใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อตน และองค์กร
อย่างแท้จริง โดยเรียกว่า “PAPE Model” ดังนี้ 



 ๓๒๘ 

 
แผนภูมิ ๕.๗ รูปแบบบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ 

ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 
รูปแบบการบูรณาการ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 

คือ “PAPE Model” ซึ่งมีท่ีมาดังนี ้
P มาจาก Potential หมายถึง ศักยภาพ  
A มาจาก Attitude หมายถึง ทัศนคติ    
P มาจาก Professional หมายถึง ความช านาญการ  
E มาจาก Ethics หมายถึง จริยธรรม  

 กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยการ
พัฒนาเชิงพุทธ สามารถพัฒนาบุคลากรจนท าให้เกิดความสมดุลกันทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทางกายและ
ทางจิตใจ โดยน าเอาแนวทางมงคล ๓๘ ประการ จึงถือได้ว่าเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีมาก่อน
เก่าแก่กว่าหลักการพัฒนาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนามนุษย์ได้ทั้งภายนอกและภายใน ที่ ซึ่ง
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ที่สุด และผู้วิจัยได้น าเอา การพัฒนาหลัก
จริยธรรม (Ethics) มาผสมผสานกับการท างาน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วย
กระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ ก็เพ่ือให้บรรลุผลตาม ๓ ระดับ คือ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาทัศนคติ 
พัฒนาความช านาญการนั้น โดยน ามาบูรณาการผสมผสานกับพัฒนาจิตใจ และความส าคัญของ
หลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวหล่อหลอมความประพฤติและการปฏิบัติตนของเรา ที่ต้องอยู่ใน
ทุกอณูของการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทัศนคติ และพัฒนางาน ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพโดยคบ
บุคคลที่ดี และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคคลอ่ืน พัฒนาศักยภาพตนเอง คนอ่ืน และองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ พัฒนาทัศนคติ โดยมีจิตใจโดยการประพฤติธรรม เอื้อเฟ้ือแบ่งปัน และเสียสละต่อบุคคลอ่ืน 
พัฒนาการท างาน โดยมีความรู้ในงานเป็นอย่างดี เป็นพหูสูต มีความช านาญ และความเพียรอย่าง
สม่ าเสมอ การท าหน้าที่ต่าง ๆ ในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน การน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผล และสุดท้ายคือ การประยุกต์ใช้ กับการท างาน 
ถ่ายทอด และแบ่งปัน ชักชวนให้เพ่ือนบุคลากรปฏิบัติตาม เพราะเราทุกคนมีหน้าที่การท างานใน
องค์กร ต้องด าเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้อง ชีวิตย่อมด าเนินตามทิศทางที่ถูกต้อง ดั่งคนที่มีสายตาดี ย่อม
สามารถเลือกเดินทางที่สะดวกที่สุด และดีที่สุดได้ ฝึกให้เป็นคนดี บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัว 



 ๓๒๙ 

องค์กรและสังคม โดยพัฒนาตนเองไปสู่ผู้อ่ืนหรือสังคมส่วนรวม เป็นหลักการด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
ความเจริญ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต 
และการท างาน และธรรมะเบื้องต้น ขั้นกลาง และการฝึกภาคปฏิบัติเพ่ือก าจัดกิเลสให้สิ้นไป ท าให้ผู้
ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง 
การน าไปประยุกต์ใช้ 

๑. การพัฒนาศักยภาพ (Potential) คือ พัฒนาศักยภาพตนเองทั้งภายในและภายนอก ทั้ง
ทางกายและวาจา ให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาในด้านกัลยาณมิตร 
ความรู้ความสามารถ ระเบียบวินัย ปิยวาจา พัฒนาตนเองที่ดีเริ่มจากการเลือกคบกัลยาณมิตรที่ดี 
เพ่ือน าพาเราพัฒนาตนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อหัวหน้า 
เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้องและบุคคลอ่ืน ทั้งความคิด ค าพูด และการกระท า เป็นแบบอย่างที่ดี (Role 
Model) แก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการพัฒนา ต้องสามารถพัฒนา
ศักยภาพตนเองได้โดยการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ (พหูสูต) และด้านศิลปวิชาการในสายงานของตนเอง โดยการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ การสอนงาน การฝึกอบรมในขณะท างาน โปรแกรมพ่ีเลี้ยง การ
มอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและการสังเกต การท า
กิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรืออ่ืนๆ เพ่ือผลักดันให้เป็นผู้มีความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปูาหมายอย่างดี มุ่งเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและจริงจังให้เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่าง
แท้จริง สามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสม อีกทั้งต้อง
มี เพ่ือให้มีทัศนคติ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ พัฒนาศักยภาพองค์กรไปในทิศทางที่ท าให้จุดมุ่งหมายของ
กลุ่มหรือองค์การประสบความส าเร็จและสามารถในการน าผู้อ่ืนได้ มีความประพฤติที่ดีงาม และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ สามารถน าความรู้ความสามารถของบุคคล ชักน า
ให้คนทั้งหลายมาประสานกันพัฒนาบุคลากร องค์กร และสังคมพากันไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจและที่ดีงาม 
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คือเสริมสร้างระเบียบวินัยในการท างาน วินัยทางโลก คือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ กติกา ธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ และปฏิบัติตามอาคาริยวินัย วินัยของผู้
ครองเรือน คือ คฤหัสถ์ ได้แก่ การถือศีล ๕ และ การเว้นจากอกุศลกรรมบท ๑๐ ประการ ทั้ง
กายกรรม๓ วจีกรรม๔ และมโนกรรม๓ และการประพฤติที่ดี ทั้งนี้ รู้ถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมี
ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต และการท างาน รวมทั้ง ในการอยู่ร่วมกันต้องพัฒนาด้านค าพูดที่ดี ปิยวาจา 
สามารถสื่อสารกับบุคคลในองค์กร และสามารถในการจูงใจและการสื่อสารที่ดีมีวาจาที่เป็นมงคล  
สามารถชี้แนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆ มีประโยชน์ต่อผู้ฟังประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้ ต้องเป็นค าจริง ต้องเป็นค าสุภาพ พูดแล้วมีประโยชน์ พูดด้วยจิตที่มีเมตตา พูดได้ถูก
กาลเทศะ การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรจึงจะเกื้อกูลประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาตนเองให้
ท างานและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าพาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

๒. การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ พัฒนาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อบุคคล องค์กรและสิ่ง
ต่างๆ ที่เราสัมพันธ์ด้วย ซึ่งเราต้องพัฒนาปรับทัศนคติส่วนบุคคลให้องค์กรไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้โดยให้
เกิด การประพฤติธรรม เอื้อเฟ้ือแบ่งปัน ความเสียสละ เพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนรวมและความสุขทั้งต่อ



 ๓๓๐ 

ตนเอง ครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง สังคม การพัฒนาและเสริมสร้าง ทัศนคติ (Attitude) ที่ดี 
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอ่ืน จะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยทัศนคติที่ดีเหมาะสม 
คุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน การพัฒนาคุณภาพองค์กร 
จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรด้วยการหาเทคนิคหรือแนวทางใหม่  ๆ จัดการความ
แตกต่างทางความคิดและสร้างวัฒนธรรม หรือมาตรฐานใหม่ เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนในองค์กรให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นการพัฒนาทัศนคติในการสร้างความความสัมพันธ์ของ
บุคลากรด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเอง ได้แก่ การดูแลความสัมพันธ์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ การดู
ครอบครัวตนเองเพ่ือไม่ให้กระทบต่อบุคคลในการท างาน การเอ้ือเฟ้ือในกระบวนการท างาน และ
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ พัฒนาทัศนคติในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนอันได้แก่ 
ความประพฤติธรรม ต่อกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจ การไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร
ความเข้าใจ ช่วยเหลือกิจธุระของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับ
ถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี 
กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มอง
กันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน พัฒนาตนเป็นผู้ให้ทาน สงเคราะห์โลก และสังคม และน า
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มาประยุกต์กับองค์กร ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติในการท างาน อย่างมีจริยธรรม ความพอประมาณ 
เสียสละ อุทิศตน และเห็นแก่ส่วนรวมองค์กรและประเทศชาติเป็นส าคัญ ด้วยความเสียสละ มีความ
เอื้อเฟื้อแบ่งปันความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
องค์กร สังคม ส่วนรวม เกื้อกูลต่อญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
รวมทั้ง สร้างความสามัคคีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และร่วมมือกับผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่
ในงานบริหาร การรักษาความสามัคคี  มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และ
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในองค์กร ตลอดกิจกรรมที่ส าคัญของ
หน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความ
ใกล้ชิด ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในองค์กรสังคม เกิดความรักสามัคคีกัน
ในหมู่คณะ ส่งถึงครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศชาติอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

๓. การพัฒนาความช านาญการ (Professional) คือ การพัฒนาความรู้ความช านาญของ
ตนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพอย่างมืออาชีพ และประสบความส าเร็จ จนเป็นที่
ยอมรับของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ต้องมีความเป็นพหูสูต ความช านาญ และความเพียร  น าความรู้ความ
ช านาญของตนมาเป็นเครื่องมือในการท างาน ท างานเต็มศักยภาพที่มี มีความรู้ความช านาญในงาน
นั้น ๆ โดยไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ท าตามที่พูด และ
พูดในสิ่งที่ท าได ้ท างานอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณ เคารพในกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ
มีทัศนคติที่ดีในทุกสถานการณ์ เป็นผู้”ฉลาดรู้”เลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ ศึกษาเล่าเรียนมาก ได้ยิน ได้
ฟัง ได้อ่านมาก เรียกว่า เป็นพหูสูต ซึ่งคุณสมบัตินี้จะท าให้เกิดปัญญา ท าให้เห็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ดีและถูกต้องได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรอาจท าได้หลายแบบ โดยใช้พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร 



 ๓๓๑ 

โดยมีกระบวนการการประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน การด าเนินการ และ
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร หรือกระบวนการพัฒนาความรู้ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้
พัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และด้วยกระบวนการและวิธีการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด าเนินการ
พัฒนาพนักงานด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้ง“ฉลาดท า”มี
ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ให้เกิดผลเกิด
ประโยชน์ได้จริง สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้บุคคลรู้จักวิธีการ
ท างานให้ส าเร็จ ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบท างานอย่างถูกกาลถูกวิธีและด้วยความขยันหมั่นเพียร 
สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยท างานที่สุจริต ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนใคร แต่เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืนสิ่งส าคัญคือ มีความเพียรพยายามในการท างานและสิ่งที่รับผิดชอบให้
ประสบความส าเร็จ หากองค์กรใดสามารถสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมืออาชีพ องค์กร
นั้น ก็จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ และมีผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
หนึ่งบทพิสูจน์ของการท างานอย่างมืออาชีพ และการเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ ( Excellence 
Organization) ได้ต่อไป แตเ่ราจึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรมไว้คอยก ากับความรู้ทางโลกด้วย ความรู้
ทางธรรมจะเป็น เสมือนดวงประทีปส่องน าองค์กร องค์กรก็จะมีผู้น าและบุคลากรมืออาชีพที่น าพา
องค์กรสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

๔. การพัฒนาด้านจริยธรรม (Ethics) คือ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจ
ที่ดี ให้เกิดความตระหนักรู้น ามาบริหารในการท างานและการด าเนินชีวิต ไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม
ทั้งในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งนี้ เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กร คือ จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือ
จริยธรรม/ธรรมาภิบาลขององค์กร GCG (Good Corporate Governance) เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติดีของบุคลากรในองค์กร ตามเกณฑ์ขององค์กรและสากล ให้พนักงานทุกคนได้
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คือ ให้อยู่ใน
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยยึดหลักทางสายกลางในการด าเนินชีวิต อีกทั้ง 
ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
อาทิ เบญจศีล และ เบญจธรรม กุศลกรรมบท ๑๐ ฆราวาสธรรม ๔ ไตรสิกขา ๓ มงคล ๓๘ ประการ 
ความกตัญญู ความสันโดษ ความเคารพ และอ่ืนๆ โดยการจัดท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และน าไปประพฤติปฏิบัติ  นอกจากนั้น ส่งเสริมและเข้าร่วม
กิจกรรมการท านุบ ารุงพระศาสนา ปฏิบัติตนเพ่ือด ารงศาสนาให้คงอยู่ เช่น การท าบุญถือศีล ๘ ในวัน
พระ เวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมที่องค์กรสงฆ์ขอการสนับสนุน โดยอุปถัมภ์ใน
แต่ละปีตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงความเคารพแก่ผู้ที่ควรเคารพและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มี
คุณูปการทั้งต่อตนเอง ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา สิ่งส าคัญ องค์กรมีการส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดให้มี การบรรยายธรรม สนทนาธรรมและจัดอบรมปฏิบัติธรรม โดยเชิญพระอาจารย์หรือวิทยากรที่
มีความรู้ทางธรรมหรือการใช้ชีวิตมาให้ความรู้ จัดอบรมทางด้านการเสริมสร้างทางด้านปัญญา และ
พัฒนาจิตใจด้านพุทธธรรม และจัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิ  และพัฒนาให้มีสติในการ
ท างานและในชีวิตประจ าวัน อันมีแนวทางการปฎิบัติธรรม อาทิ อัปปมัญญา อริยมรรค ๘ สติปัฏฐาน 



 ๓๓๒ 

๔ อริยสัจ ๔ และ อ่ืน ๆ และจัดท าสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมภาวนาส าหรับบุคลากรในองค์กรได้
พัฒนาจิตใจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงาม ให้บุคลากรอยู่ในสมดุล ให้เป็นคนเก่งและคนดีมีดุลยภาพของ
ชีวิตที่ดีขององค์กรและสังคมต่อไป ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาบุคลากรบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธนี้
ไปประยุกต์ใช้ ในการการพัฒนาทั้งกายและใจ ซึ่งถ้าพัฒนาทั้ง ๒ ด้านควบคู่กันไปจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งต่อด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การท างานอย่างมืออาชีพ ความสัมพันธ์ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาตนเพ่ือไปสู่ความดีงามทั้งด้านศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
แนวทางการพัฒนาชีวิต องค์กร และประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) องค์กรธุรกิจชั้นน าหรือองค์กรธุรกิจทั่วไป ควรน ารูปแบบ“PAPE Model”การพัฒนา

บุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงพุทธนี้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้ง
กายและใจ เพราะในธุรกิจปัจจุบันเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ ด้านวัตถุขององค์กรเป็นหลัก ยังขาด
การมองถึงการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งถ้าพัฒนาทั้ง ๒ ด้านควบคู่กันไปจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่
หลวงต่อทัศนคติและจิตส านึกของพนักงาน เป็นการพัฒนาทั้งด้านตนเอง ความสัมพันธ์ การท างาน 
และจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นผู้น าที่ดี มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ท างานอย่างมืออาชีพ 
และพัฒนาตนเพ่ือไปสู่ความพอดีงามทั้งด้านศีล สมาธิ ปัญญา และบุญ เป็นแนวทางการพัฒนาชีวิต
และองค์กรให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน 

๒) สื่อมวลชน ควรเป็นสื่อสะท้อนภาพของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการเชิงพุทธ และ
รณรงค์ให้คนมาสนใจในการพัฒนาจิตใจมากข้ึน สะท้อนภาพของการท าดีได้ดี การท าชั่วได้ชั่ว ร่วมกัน
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านกายและจิตใจ การพัฒนากาย วาจา ใจ มีความสัมพันธ์อัน
กลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อม เข้าใจตนเองมากกว่าการพ่ึงพาอาศัย
วัตถุ ให้อยู่ในสมดุล ให้เป็นคนเก่งและคนดีมีดุลยภาพของชีวิตที่ดีขององค์กรและสังคมต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
๑) การวิจัย ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วย

กระบวนการเชิงพุทธนั้น ผู้วิจัยได้น าหลักมงคล ๓๘ ประการมาใช้ในการวิจัย เห็นว่าควรน าไปวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาด้านอ่ืน หรือหลักธรรมอ่ืน ๆ มาเป็นแนวทางใน
การท าวิจัยในการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการเชิงพุทธในองค์กรธุรกิจต่อไป 

๒) การวิจัยนี้เป็นการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Documentary 
Research) โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก (Review 
Literature) มีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)การพัฒนา
รูปแบบการวิจัย อาจเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยน าหัวข้อที่ได้ศึกษาไว้ดังกล่าว ไปต่อยอด
ออกแบบสอบถาม (Quationair) และด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวมรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที ่๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 



 
๓๓๖ 

 บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๐. 
พยัต วุฒิรงค,์ ดร. สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

จัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ผศ.ดร. CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร. นนทบุรี : 

บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
พสุ เดชะรินทร. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๙. อ้างใน Linder & Brooks, 
๒๐๐๔. 

พิบูล ทีปะปาล. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๐.  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖.  
_______. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
_______. พจนานุกรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘. 
_______. พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๖. 
_______. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด, ๒๕๕๖. 
_______. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
วิสุทธิมรรคแปล. ภาค ๑, ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร :  บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด, 

๒๕๔๖,  
วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์, ๒๕๕๐.  
วรภัทร์ ภู่เจริญ, ดร. แกะเปลือกโลก ปอกเปลือกตัวตน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ดีเอ็มจี, 

๒๕๕๗.  
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. TQM FOR SMEs. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : พีทูดีไซน์ แอนด์พริ้นท์, 

๒๕๕๑.  
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, ผศ.ดร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



 
๓๓๗ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 
๒๕๔๖.  

 . มงคลยอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺ ายีเถร). มงคลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑. 
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ายี). มงคลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กิตติวรรณ

, ๒๕๓๘.  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (สา ปุสฺสเทว). ปฐมสมโพธิ. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๖.  
สมเด็จกรมพระเดชาดิศร. โคลงโลกนิติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
สมบัติ กุสุมาวลี, ดร. การบรหิารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สสส. และ สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒. 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล . กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๒๒.  

เสน่ห์ จุ้ยโต. กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์. นนทบุรี : ส านักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๔.  

สุธินี ฤกษ์ข า, ดร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุเชาวน์ พลอยชุม, รศ. พุทธศาสนาเถรวาท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency. กรุงเทพมหานคร : 

ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, ๒๕๔๘.  
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรมพระพุทธศาสนาไทย-อังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  
_______. พระไตรปิฎกฉบับส าหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 

๒๕๓๐.  
สิทธิชัย นันทนาวิจิตร. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. Productivity World, ๒๕๕๐. 



 
๓๓๘ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๓.  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. สุดยอดนวัตกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๔๙.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐ สู่แผนฯ  ๑๑
รายงานสรุปผลประจ าปี ๒๕๕๒ ของ สศช. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์
พับลิสซิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๒.  

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency : เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง.  
Chulalongkon,  Review ๑๖ ก.ค. – ก.ย. ๒๕๔๗.  

อัจฉราวดี วงศ์สกล. ฆราวาสบรรลุธรรม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, ๒๕๕๙. 
 

๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 
กัมปนาท  วัชรธนาคม. “การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๓.  

กุลชลี พวงเพ็ชร์. “กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกล
ยุทธ์การฝึกอบรม”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๐. 

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร. “การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. ดุษฎีนิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ. “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, ๒๕๕๓.  

ฌาน ตรรกวิจารณ์. การพัฒนาบุคลากรมนุษย์เชิงพุทธ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

ณัฐวุฒิ  การพบ. “การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้”. 
ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๔.  



 
๓๓๙ 

ดนสวัสดิ์ ชาติเมธี. “ศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้น าของพระโพธิสัตว์  ตามที่ปรากฏในอรรถกถา
ชาดก”. ดุษฎีนิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ธิติวุฒิ หมั่นม.ี “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม”. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

บุศรินทร์ สุจริตจันทร์. “รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.   

ประชา ตันเสนีย์. “รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
(มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๐. 

ประโยชน์ ส่งกลิ่น. “การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการของการพัฒนาตนตามแนวค าสอนในมงคล
สูตร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๕ 

พระบุญจันทร์ จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์). “การพัฒนาบุคคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวตามหลัก
ไตรสิกขา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระครูปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจ
ธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
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      สัมภาษณ์เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ วัดราชาธิวาสวิหาร 
      การศึกษา  ป.ธ.๙.,ศน.ม.,Ph.D. 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
   รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
   เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
      งานเผยแพร่  วิทยากรบรรยายธรรมทางโทรทัศน์ช่อง ๗ ช่อง ๙ ฯลฯ 
   วิทยากรอภิปรายและเสวนาปัญหาทั้งคดีโลกและคดีธรรม 

 
๓. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ปิยโสภณ 

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 
      การศึกษา  ป.ธ.๙., MA in Oriental and African Studies,                  

University of London ประเทศอังกฤษ 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 
   กรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระรามเก้าฯ 
  กรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
งานเผยแพร่  ผู้ช่วยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร             

นักเขียนที่มีผลงานสม่ าเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3


 
๓๔๖ 

๔. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล       
      การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล                         

           งานเผยแพร่  ผลงานวิชาการ ธรรมะโดนใจ สันติวัฒนธรรม สันติในตน ฯลฯ 
          งานวิจัย โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา(๒๕๕๐) 

                                          โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา (๒๕๕๑) 
งานฝึกอบรม หลักสูตร จิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้สู่การ 
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาชีวิตด้วยจิตตปัญญา ฯลฯ 

 
๕. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง  

      สัมภาษณ์เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
      การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย 
      งานเผยแพร่           อ านวนการจัดท าพระไตรปิฎกเสียงมูลนิธิอุทยานธรรม, วิทยากร 
                               บรรยายธรรม ฯลฯ 
  

๖. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง  
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ เบนซ์ทองหล่อ สุขุมวิท    
      การศึกษา ป.ธ.๔., ปริญญาโท  สาขาพระพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      ต าแหน่ง  วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี  วิชาพระอภิธรรมปิฎก  และ
ปริญญาโท  สาขาวิปัสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส  จ.นครปฐม 

งานเผยแพร่           วิปสัสนาจารย์ อาจารย์ บรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

 
 

 
     



 
๓๔๗ 

๗. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           อาจารย์ ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ ซอยท่าอิฐ จ.นนทบุรี 
      การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรส าหรับ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง  Associate Director: HR System & Development , Human    
Resource Management บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส
เซส จากัด บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) 

 
๘. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน ์

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
      การศึกษา  ปริญญาเอก สาขา อุตสาหการ/OD Technological University 

of Philippines 
      ต าแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายการค้าปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

       
๙. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์   

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
      การศึกษา ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์ Georgetown University  

สหรัฐอเมริกา 
      ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่าย สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). 
งานเผยแพร่          ประธานชมรมพุทธธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพร่ธรรมใน        
                         องค์กร 

 
๑๐. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           คณุยุพาวดี วัลยะเพ็ชร์   

      สัมภาษณ์เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.สผ.จ ากัด มหาชน 
      การศึกษา ปริญญาโท สาขา Communication มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน 

สหรัฐอเมริกา 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



 
๓๔๘ 

๑๑. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   คุณปัทมา เอื้ออรรถการ 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)       
      การศึกษา  ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ 

บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปัญญาธารา จ ากัด 
      งานเผยแพร่  วิทยากรบรรยายธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพร่ธรรมใน  
                               องค์กร, รองประธานกรรมการด าเนินงานมูลนิธิอุทยานธรรมฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๕๓ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

๑. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) 
                 สัมภาษณ์เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
                 สถานที่สัมภาษณ์  วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร 
                 การศึกษา  ป.ธ.๙., ศน.บ 

  Master of Art 
  ศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

                 ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘  
อาจารย์สอนกัมมัฏฐานประจ าวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

       งานเผยแพร่  ผลงานทางวิชาเรื่องการพัฒนาจิต, วิปัสสนากรรมฐาน ฯลฯ 
อ า จ า ร ย์ ส อ น ก ร ร ม ฐ า น ป ร ะ จ า วั ด โ ส ม นั ส วิ ห า ร                  
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

๒. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ วัดราชาธิวาสวิหาร 
      การศึกษา  ป.ธ.๙., ศน.ม., Ph.D. 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
   รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 
   เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
      งานเผยแพร่  วิทยากรบรรยายธรรมทางโทรทัศน์ช่อง ๗ ช่อง ๙ ฯลฯ 
   วิทยากรอภิปรายและเสวนาปัญหาทั้งคดีโลกและคดีธรรม 

 
๓. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙) ปิยโสภณ 

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 
      การศึกษา  ป.ธ.๙., MA in Oriental and African Studies,                  

University of London ประเทศอังกฤษ 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก 
   กรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระรามเก้าฯ 
  กรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
      งานเผยแพร่  ผู้ช่วยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร             

นักเขียนที่มีผลงานสม่ าเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3


 

๓๕๔ 

๔. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล       
      การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล                         

           งานเผยแพร่  ผลงานวิชาการ ธรรมะโดนใจ สันติวัฒนธรรม สันติในตน ฯลฯ 
          งานวิจัย โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา(๒๕๕๐) 

                                          โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา (๒๕๕๑) 
งานฝึกอบรม หลักสูตร จิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้สู่การ 
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาชีวิตด้วยจิตตปัญญา ฯลฯ 

 
๕. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง  

      สัมภาษณ์เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
      การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย 
      งานเผยแพร่           อ านวยการจัดท าพระไตรปิฎกเสียงมูลนิธิอุทยานธรรม, วิทยากร 
                               บรรยายธรรม ฯลฯ 
  

๖. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง  
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ เบนซ์ทองหล่อ สุขุมวิท    
      การศึกษา ป.ธ.๔., วศ.บ., ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      ต าแหน่ง  วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

อาจารย์สอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปิฎก และปริญญา
โท สาขาวิปัสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส จ.นครปฐม 

งานเผยแพร่           วิปสัสนาจารย์ อาจารย์ บรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

 
 

 
     



 

๓๕๕ 

๗. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           อาจารย์ ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ ซอยท่าอิฐ จ.นนทบุรี 
      การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรส าหรับ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง  Associate Director: HR System & Development , Human    
Resource Management บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิส
เซส จ ากัด  

 
๘. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน ์

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
      การศึกษา  ปริญญาเอก สาขา อุตสาหการ/OD Technological University 

of Philippines 
      ต าแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายการค้าปิโตรเลียม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

       
๙. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์   

      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
      การศึกษา ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์ Georgetown University  

สหรัฐอเมริกา 
      ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่าย สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน). 
งานเผยแพร่          ดูแลการพัฒนาฝึกอบรม และเผยแพร่ธรรมในองค์กร 

 
๑๐.  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์           คณุยุพาวดี วัลยะเพ็ชร์   

      สัมภาษณ์เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท ปตท.สผ.จ ากัด (มหาชน) 
      การศึกษา ปริญญาโท สาขา Communication มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน 

สหรัฐอเมริกา 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 



 

๓๕๖ 

๑๑.  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   คุณปัทมา เอื้ออรรถการ 
      สัมภาษณ์เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
      สถานที่สัมภาษณ์ บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)       
      การศึกษา  ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ 

บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปัญญาธารา จ ากัด 
      งานเผยแพร่  วิทยากรบรรยายธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพร่ธรรมใน  
                               องค์กร, รองประธานกรรมการด าเนินงานมูลนิธิอุทยานธรรมฯลฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗๐ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 

Personal Development In Business Organization 
Through Buddhist Development Process” 

โดย นางสาวณัฏฐนันธ์  อังศุสิงห์ 
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ค าช้ีแจง  ลักษณะของแบบสัมภาษณ์มี 3 ตอน 
ตอนที่ ๑  ข้อปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  ค าถามการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ 

ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ ๑  ข้อปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
 

ชื่อ..................................................................นามสกุล/ฉายา....................................................................... 
วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์  วัน................ที่..........เดือน............................พ.ศ.........................เวลา........................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................... ............................................ 

ตอนที่ ๒   ค าถามการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงพุทธ  

ประเด็นที่ ๑     หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ  

                   ท่านคิดว่า หลักการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ มีแนวทางอย่างไร 

ประเด็นที่ ๒     การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
๑) กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

๒.๑ ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ (๑) ไม่คบ
คนพาล (๒) คบบัณฑิต (๓) บูชาคนที่ควรบูชา (๔) อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม สามารถท าได้
อย่างไร 
๒.๒ ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน ได้ (๕) สั่งสมความดี 
(๖)ด ารงตนชอบ (๗) มีวิทยาการ (๘) ช านาญอาชีพ (๙) ระเบียบวินัย (๑๐) วาจาสุภาพ 
สามารถท าได้อย่างไร 

๒) ท่านคิดว่า การบูรณาการด้วยหลักธรรมมงคล ๓๘ ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจควรประยุกต์ใช้อย่างไร และระดับใด 

 



๓๗๑ 
 

ประเด็นที่ ๓  การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
๑) กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาความความสัมพันธ์ของบุคลากรด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเอง 
ได้แก่ (๑๑) บ ารุงพ่อแม่ (๑๒) บ ารุงบุตรธิดา (๑๓) สามีภรรยา (๑๕) การให้ปัน (๑๖) 
ธรรมจริยา (๑๗) สงเคราะห์ญาติ สามารถท าได้อย่างไร 

๒) ท่านคิดว่า การบูรณาการด้วยหลักธรรมมงคล ๓๘ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กรธุรกิจควรประยุกต์ใช้อย่างไร และระดับใด 
 

ประเด็นที่ ๔  การพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
๑) กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนางานของบุคลากรในองค์ธุรกิจด้วยการรู้จักหน้าที่ตนเองและ
สังคม ได้แก่ (๗) มีวิทยาการ (๘) ช านาญอาชีพ (๑๔) งานไม่ค้าง (๑๘) งานไม่มีโทษ สามารถ
ท าได้อย่างไร 

๒) ท่านคิดว่า การบูรณาการด้วยหลักธรรมมงคล ๓๘ ในการพัฒนางานของบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจควรประยุกต์ใช้อย่างไร และระดับใด 

 
ประเด็นที่ ๕  การพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ด้วยมงคล ๓๘ ประการ 

๑) กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยมงคล ๓๘ ประการ 
๒.๑ ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรด้วยการปฏิบัติขั้นต้นระดับศีลธรรม 
ได้แก่ (๑๙) เว้นบาป (๒๐) เว้นเสพ (๒๑) ไม่ประมาท (๒๒) เคารพผู้ที่ควรเคารพ (๒๓) ถ่อม
ตัว (๒๔) สันโดษ (๒๕) กตัญญู สามารถท าได้อย่างไร 
๒.๒ ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยการด าเนินชีวิตทาง
ธรรม (๒๖) ฟังธรรม (๒๗) อดทน (๒๘) คนว่าง่าย (๒๙) เห็นสมณะ (๓๐) สนทนาธรรม 
สามารถท าได้อย่างไร 
๒.๓ ท่านคิดว่า กระบวนการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยการปฏิบัติธรรมขั้น
สูง ได้แก่  (๓๑) ตบะ (๓๒) พรหมจรรย์ (๓๓) อริยสัจ (๓๔) ท านิพพาน (๓๕) จิตไม่หวั่นไหว 
(๓๖) ไม่โศก (๓๗) จิตปราศจากธุลี (๓๘) จิตเกษม สามารถท าได้อย่างไร 

๒) ท่านคิดว่า การบูรณาการด้วยหลักธรรมมงคล ๓๘ ในการพัฒนาจิตใจของบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจควรประยุกต์ใช้อย่างไร และระดับใด 
 

ประเด็นที่ ๖  รูปแบบการบูรณาการด้วยกระบวนการการพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจด้วยด้วยมงคล ๓๘ 
ประการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๓๗๒ 
 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาให้ค าสัมภาษณ์ 
นางสาวณัฏฐนันธ์  อังศุสิงห์ 

นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  ผู้สัมภาษณ์ 

 



 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๓๗๔ 

ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ดร. ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราช
วรวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) อาจารย์สอนกัมมัฏฐานประจ าวัดโสมนัสราช
วรวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ส านัก

งานวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
 

            สัมภาษณ์ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
พระรามเก้ากาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานวัดพระราม
เก้ากาญจนาภิเษก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 



 
๓๗๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต) ดร.ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร,  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานวัดราชาธิวาส 
ราชวรวิหาร  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

            สัมภาษณ์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อ านวยการ ศูนย์จิตตปัญญา
ศึกษา และอาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘         
ณ ส านักงานศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ตึกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 



 
๓๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณฐักร ทับทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

            สัมภาษณ์ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง วิปัสสนาจารย์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงานศูนย์รถยนต์เบนซ์ทองหล่อ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร 
 



 
๓๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            สัมภาษณ์ คุณปภิญญา  ทานสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาผู้น าและ
การเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ 
ส านักงานสถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

            สัมภาษณ์ คุณปัทมา เอ้ืออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักพัฒนา
บุคคลและระบบคุณภาพ บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปัญญาธารา 
จ ากัด เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ส านักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
เขตสีลม กรุงเทพมหานคร 
 



๓๗๘ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ -นามสกุล  :  นางสาวณัฏฐนันธ์ อังศุสิงห์ 
วัน เดือน ปีเกิด  :  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓ 
ภูมิล าเนา  :  ๙๑/๕๙๓ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศน์ แขวงไทรม้า อ.เมือง 
      นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  ๙๑/๕๙๓ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศน์ แขวงไทรม้า อ.เมือง 
      นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๒๕  :  วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา การสื่อสารมวลชน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ :  วุฒิรฐัประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารรัฐกิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ :  วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ :  นักธรรมชั้นโท สนามสอบท่ีวัดอาวุธวิกสิตาราม 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ :  นักธรรมชั้นเอก สนามสอบที่วัดอาวุธวิกสิตาราม 
 
ประสบการณ์การท างาน  
          พ.ศ. ๒๕๕๙ :  หัวหน้าแผนก                               
                                  สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 
                                  บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
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