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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาทฤษฎีตะวันตกที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๒) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธ
วิธี และ ๓) เพื่อศึกษาบทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก หนังสือ เอกสารทางวิชาการ
และผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง การออกแบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง (Structured
Interview Form) จํานวน ๒ ชุด สําหรับสัมภาษณพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) และผูที่
เกี่ยวของอื่น ๆ และวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content
analysis Technique) ตามโครงสรางของแบบสัมภาษณ ประกอบการสังเกตของผูวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
๑. ทฤษฎี ตะวั นตกที่มีความสํ าคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย ไดแก กรอบ
ทฤษฎีหลักทั้ง ๓ ประการ คือ ๑. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory) ๒.ทฤษฎีระบบ
(System Theory) ๓. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) ซึ่งกรอบทฤษฎีทั้ง ๓ นับไดวา
มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนกรอบทฤษฎีที่
มีสวนสําคัญในกระบวนการเพิ่มพูนความสามารถ ความมีประสิทธิภาพ และความมั่นคงใหกับ
องคการไดเปนอยางดี ซึ่งกระบวนตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการให
เปนผูที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางผลผลิต และความสําเร็จใหกับองคการไดในที่สุดนั้น
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องคการตาง ๆ จะตองมีการพัฒนาควบคูไปกับกิจกรรมหลักทั้ง ๓ ดาน คือ ๑.การฝกอบรม
(Training) ๒.การศึกษา (Education) และ ๓.การพัฒนา (Development) นั่นเอง
๒. พระพุ ทธองค ทรงวางหลักไตรสิก ขาเปนหลักในการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย
(พุทธบริษัท ๔) โดยทรงมองวามนุษยนั้นเปนผูที่สามารถฝกฝนได และมนุษยเปนศูนยกลาง
แหงการฝกทุก ๆ ดาน ซึ่งหลักการดังกลาวของพระพุทธองค ไดแก
๑) อธิศีลสิกขา หลักการฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมาย
รวมเอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนใน
ดานพฤติกรรม โดยใชศีลเปนเครื่องมือที่ใชเปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และการ
พัฒนามนุษย
๒) อธิจิตตสิกขา หลักการฝกปรือในดานคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมาย
รวมเอาองค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดาน
จิตใจ หรือ ยกระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ ในดาน คุณธรรม กลาวคือ ความมี
จิตใจแนวแนมั่นคง มีสติ และสมาธิ
๓) อธิปญญาสิกขา หลักการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเปนจริงจนถึงขึ้นหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวม
เอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปญญา
๓. บทบาทในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของพระราชป ญ ญาเวที สามารถ
สังเคราะหเขาในหลักการบริหารกิจการคณะทั้ง ๖ ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสน
ศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณ
สงเคราะห ที่ โดดเดน กลาวคื อ การมีวิสัยทัศ นและการสรางแรงบั นดาลใจ ซึ่งนั บไดวาการ
ปฏิบัติงานในแตละดานดังกลาวของพระราชปญญาเวที มีสวนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สังคมที่สําคัญอีกแรงหนึ่ง รวมทั้งยังมีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่สามารถนําไปประยุกตใหเขา
กับหลักทฤษฎีตะวันตกและหลักพุทธวิธี กลาวคือ พระราชปญญาเวทีไดใชหลักในการบริหาร
จัดการองคกรในรูปแบบของระบบเปด และการมีความพยายามที่จะสรางองคกรแหงการเรียนรู
นั่นเอง
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Abstract
The objectives of the research are: 1) to study the western theory which is
important for human resource development, 2) to study the human resource development
by Buddha’s method and 3) to study role and applying the western theory and Buddha’s
method for the human resource development of Phra Ratpanyawethi (Rit Rittawethi). The
research is the quality research collecting data from Tipitaka, reference books, academic
documents, research including 2 copies of structured interview form. one of interview Phra
Ratpanyawethi and the other for the people who concern. Analyzing data used content
analysis technique and researcher’s observation.
The results of the research were:
1. There were three theories which are important for human resource
development: Economic Theory, System Theory and Psychological Theory. The three
theories are important because they can increases the ability, efficiency and stability of
organization. And these are the process which can apply to develop human resources to be
the efficient personnal who can make the products and the success to the organization
finally. For the development, the organization have to use three activities at the same time,
these are training, education and development.
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2. The Buddha had Sikkhattaya (the threefold training) as the principle of the
human resource development. He found that the human could be trained and humans are
the center of all training. Buddha’s training principles are :
1) Adhisilasikkha is for training to have good conduct of physical, verbal and
occupation. It is the training of behavior by using Sila as an instrument for the original of
education and human development process.
2) Adhicittasikkha is for training the quality and ability of mental by using
Samadhi in training mental to have the development of goodness, stable mind, mental
control and to have concentration of mind (Samadhi).
3) Adhipannasikkha is for training in higher wisdom, to know the truth, to have
freedom of mind, to have insight until ultimate reality.
3. The roles in the human resource development of Phra Ratpanyawethi can
be synthesized into 6 principles of administration as follow: government, religious education,
assistant education, expansion, public facilities and public assistance. His dominant
principles are having wide idea and self-motivation of development. Each conduct of his
work can help in developing personnel in the social, including he has the form of work
performance which can be applied to suit the western theory and Buddha’s method.
Moreover, he administers the organization with open-system and try to build the
organization of learning.
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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกวิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยดี เพราะอาศัยความเมตตาอนุเคราะหของคณะ
อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ซึ่งประกอบดวย ๑) พระโสภณวราภรณ ดร. ๒) ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
และ ๓) อาจารยพูลลาภ จันทรเฉลิม ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการชี้แนะแนวทางดําเนินการวิจัย
รวมทั้งไดตรวจแก ใหมีการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดมา จนแลวเสร็จบริบูรณใน
ที่สุด ทั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณ และเจริญพรขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะหเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปญญาเวที เจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง ที่มี
ความเมตตาอนุเคราะหตอผูวิจัยเองเปนอยางสูง ทั้งในสวนของการใหขอมูลสัมภาษณ ทั้งในสวน
ของการใหความสนับสนุนดานการศึกษา และใหขวัญกําลังใจเปนอยางดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ
พระอมรเมธี อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา ผูจุดประกายในการศึกษาเลาเรียน และคอยให
ขวัญและกําลังใจในการศึกษาตอผูวิจัยเสมอมา และที่สําคัญ ขอขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่คอยใหกําลังใจและคําปรึกษาในสวนของภาพรวมแกนิสิตทุกทาน และตัวผูวิจัยเองเปน
อยางดีเสมอมา
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกทานที่คอยใหกําลังใจ และใหคําปรึกษาเปนอยางดีเสมอมา
และสุดทายตองขอขอบคุณทุกๆ ทานที่มีสวนสําคัญในการใหคําปรึกษาและผลักดันใหงานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี ซึ่งอาจจะไมไดนํามากลาวไว ณ ที่นี้
คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควางานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชา
คุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธศาสนาที่กอใหเกิดสติปญญา และคุณูปการมหาศาลแกขาพเจา
คุณบิดา-มารดา ผูมีพระคุณ และครูอุปชฌาย อาจารยทุกทานที่มีสวนในการอบรมสั่งสอนใหผู
ศึกษาวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
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สรุป

บทที่ ๔ บทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
๔.๑ บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที
(ริด ริตเวที)
๔.๒ การประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธี
๔.๓ สรุป
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ประวัติพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
ภาคผนวก ข. แบบสัมภาษณ
ประวัติผูวิจัย

๖๕
๖๙
๗๗
๘๙
๙๗

๙๘
๙๘
๑๐๘
๑๑๐
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๖
๑๑๗
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๕

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่
๒.๑

หนาที่
เปรียบเทียบกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๓๖

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพ
ที่
๑.๑
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

หนาที่
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กรอบทฤษฎีหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความสัมพันธดานปจจัยนําเขาและปจจัยนําออก
การจัดลําดับขั้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๙
๑๕
๑๖
๑๙
๓๙

ญ

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ
การใชอักษรยอ
การวิจัยครั้งนี้ไดใช “พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙”.กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซึ่งมีจํานวน ๔๕ เลม ในการวิจัย ไดใชชื่อยอ
ดังนี้
วิ.มหา.
วิ.ภิกฺขุนี
วิ.ม
วิ.จู

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

=
=
=
=

วินัยปฎก
วินัยปฎก
วินัยปฎก
วินัยปฎก

พระวินัยปฎก
มหาวิภังค
ภิกขุนีวิภังค
มหาวรรค
จูฬวรรค

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระสุตตันปฎก
ที.สี.
ที.ม.
ที.ปา.
ม.มู.
ม.ม.
สํ.ส.
สํ.ม.
องฺ.ทุก.
องฺ.ติก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ปฺจก.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.สตฺตก.
องฺ.อฏก.
องฺ.ทสก.
ขุ.ธ.
ขุ.สุ.
ขุ.เถร.
ขุ.ชา.

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(บาลี)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก
สุตตันปฎก

ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมนิกาย
สังยุตตนิกาย
สังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย

สีลขันธวรรค
มหาวรรค
ปาฏิกวรรค
มูลปณณาสก
มัชฌิมปณาสก
สคาถคาถา
มหาวารวรรค
ทุกนิบาต
ติกนิบาต
จตุกกนิบาต
ปญจกนิบาต
ฉักกนิบาต
สัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
ทสกนิบาต
ธรรมบท
สุตตนิบาต
เถรคาถา
ชาตกปาลิ

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)

ฎ

ขุ.ชา.
ขุ.จู.
ขุ.อป.

(ไทย) = สุตตันปฎก
(ไทย) = สุตตันปฎก
(ไทย) = สุตตันปฎก

ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย
ขุททกนิกาย

ชาดก
จูฬนิเทศ
อปทาน

(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

พระอภิธรรมปฎก
อภิ.สัง.

(ไทย) = อภิธรรมปฎก

ธรรมสังคณี

(ภาษาไทย)

อรรถกถาพระวินัยปฎก
วิ.มหา.อ.
วิ.มหา.อ.

(บาลี) = วินยปฏก
(ไทย) = วินัยปฎก

สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏกถา (ภาษาบาลี)
สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอรรถกถา (ภาษาบาลี)

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก
ขุ.ธ.อ.

(ไทย) = สุตตันปฎก

ขุททกนิกาย

ธรรมบทอรรถกถา (ภาษาไทย)

การใชอักษรยอภาษาอังกฤษ
Ibid
p.

=
=

Ibiden หมายถึง
Page หมายถึง

เรื่องเดียวกัน
หนา (พหูพจนใช pp.)

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากในปจจุบันนี้ไดเขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งเปนยุคแหง
เทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดนขาวสารขอมูลที่เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตคนในสังคม
มาก ความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหการติดตอสัมพันธดานเศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในโลก สังคมรับรู
รวมกันหมด มีอิทธิพลครอบงําโลก ทําใหคนตกอยูในอํานาจของวัตถุ สภาพความเปนอยูของ
ชุมชนสังคมเปลี่ยนไป สงผลตอจิตใจใหโนมเอียงไปในทางที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
ใหความสําคัญเรื่องวัตถุมากกวาจิตใจ แสวงหาวัตถุมาเพื่อความสะดวกสบายมากกวาที่จะ
แสวงหาความจริงคือธรรมชาติ ขาดการขัดเกลาจิตใจ ซึ่งจากเหตุดังที่กลาวมานี้ก็สามารถจะ
เปนตัวชี้วัดศักยภาพของคนในสังคมไดวาขณะนี้คนสวนใหญในสังคมยังขาดการพัฒนาทางดาน
จิตใจอยางจริงจังและขาดความตอเนื่องอยู ซึ่งสาเหตุนี้นับไดวาเปนตัวปญหาสําคัญที่จะสงผล
ใหสภาพสังคมสวนรวมในอนาคตตอไปมีความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมมากขึ้น๑
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ห น ว ยงานและองค ก ารต า ง ๆ ทางสั ง คมใน
ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองรวมมือกันเรงพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรของ
สังคม เพื่ อเปนพื้นฐานในการพัฒนาสังคมต อไป โดยจะตองมุ งเน นไปที่ภาพรวมของสังคม
เพราะ “สังคม” นั้น ก็คือที่รวมของหนวยยอยของสิ่งตาง ๆ รวมทั้งมนุษยดวย ซึ่งนอกจาก
มนุษยแลวก็เปนตัววัตถุ กฎระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรมคุณธรรม เปนตน ดังนั้น๒ การที่จะ
พัฒนาสังคมไดก็ตองพัฒนาสวนตาง ๆ เหลานี้นั่นเอง ซึ่งในที่นี้ก็เชนกันหากจะพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในสังคมไดนั้น ก็ตองเนนหนักไปที่การพัฒนาที่ตัวบุคคลในสังคมกอน เพราะบุคคล
ทั้งหลายนั่นแหละเปนปจจัยที่ใหญที่สุดในสังคมและเปนตัวปรุงแตงปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม
ที่สําคัญที่สุดดวย เพราะนับไดวาบุคคลเปนผูสรางวัตถุ สรางกฎระเบียบในสังคม รวมทั้งเปนผู
สืบทอดมรดกทางสังคมที่ไดรับการถายทอดมาดวย อยางนี้เปนตน หรืออีกประการหนึ่งการที่
จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในสังคมไดนั้น จะตองมุงเนนไปที่การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายใน คือพัฒนาดานอุปนิสัยใจคอ ดานความนึกคิดและดานอารมณมิใชมุงไปเพื่อใหบุคคลมี
๑

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน, พิมพครั้งที่
๒, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙) หนา ๑๑.
๒
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), หลักการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง,
๒๕๔๒), หนา ๒.

๒

การอยูดีกินดีเพียงอยางเดียว นั่นคือพัฒนามุงไปที่ใจคนเปนสําคัญ โดยการพัฒนาพื้นฐานใน
ดานตาง ๆ
ซึ่ ง ในสภาวะสั ง คมเช น นี้ พระสงฆ นั บ ว า เป น ผู มี บ ทบาทหน า ที่ โ ดยตรงในการ
เยียวยาทางจิตใจคือ “เปนที่พึ่งบวร สอนธรรม นําปฏิบัติ พัฒนา ปรึกษากิจ” และที่สําคัญใน
สภาวะสถานการณเชนนี้ สถาบันศาสนา โดยเฉพาะสถาบันสงฆนับวาเปนทรัพยากรที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาสูง เพราะเปนที่เคารพนับถือเชื่อฟง เปนผูนําทางดานจิตใจและดาน
กิจกรรมในทองถิ่น แตสถาบันสงฆจะเปนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่สําคัญยิ่งในการผดุงรักษา
และสืบทอดพระศาสนาใหบริสุทธิ์ สามารถเปนหลักทางศีลธรรมของชาติไดนั้น สถาบันสงฆ
จะต อ งมี ร ะเบี ย บและอยู ใ นกรอบวิ นั ย อย า งเคร ง ครั ด และในขณะเดี ย วกั น การจั ด องค ก าร
พระสงฆเพื่อการพัฒนานั้นจะตองมีความสอดคลองกับโครงสรางการปกครองและการบริหาร
ของอาณาจักร เพื่อเปนการพัฒนาฝายอาณาจักรและเปนตนแบบในการพัฒนาสถาบันชาติและ
สังคม อันเรียกไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังที่สําคัญของชาติสืบตอไป และในที่นี้พระ
ราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ก็ถือวาเปน
พระสงฆรูปหนึ่งที่มีบทบาทและหนาที่โดยตรงในการสงเสริม อบรม และพัฒนาบุคลากรของ
สังคม โดยเริ่มจากเปนผูที่มีบทบาทในการบริหารงานคณะสงฆจังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะสงฆจังหวัดเปนหลัก และนอกจากนั้นยัง
เปนผูที่มีบทบาทในการเผยแพรหลักธรรม รวมทั้งการสงเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรและ
การใหการบริการและการสงเคราะหแกประชาชน อยางนี้เปนตน ดังนั้น พระราชปญญาเวทีจึง
นับไดวาเปนผูที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนบุคคลากรสวนหนึ่งของ
ชาติที่สําคัญยิ่งอีกทานหนึ่ง๓
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความตองการที่จะศึกษาถึงบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งวิธีการในการแกไขปญหาตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของพระราชปญญา
เวที (ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปน
แนวทางและแนวความคิดในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันจะเปนทรัพยากรที่เปน
กําลังที่เขมแข็งของชาติตามสมควรแกความเหมาะสม สืบไป

๓

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไอ ที ภายใตวัฒนธรรมแหงปญญา (ศาสนากับยุค
โลกาภิวัฒน), พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๒.

๓

๑.๒ วัตถุประสงคในการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาทฤษฎีตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาบทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย โดยมุงเนนที่จะศึกษาถึง
บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา
พระอารามหลวง รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ซึ่งสามารถแยกประเด็นที่จะศึกษาออกเปน ๓
ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๑.๓.๑ ศึกษาทฤษฎีตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๑.๓.๒ ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๑.๓.๓ ศึกษาบทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)

๑.๔ ปญหาที่ตองการทราบ
๑.๔.๑ ทฤษฎีตะวันตกมีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไร
๑.๔.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามพุทธวิธีมีรูปแบบเปนอยางไร
๑.๔.๓ บทบาทและการประยุ ก ต ใ ช ท ฤษฎี ต ะวั น ตกและพุ ท ธวิ ธี ใ นการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที เปนอยางไร

๑.๕ คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย
บทบาท (Role) หมายถึง การทําตามบท, การทําตามบทโดยปริยาย การทําตาม
หนาที่ ที่กําหนดไว แตในที่นี้ คําวา “บทบาท” หมายถึง บทบาทและหนาที่โดยตรง ของพระราช
ป ญ ญาเวที ในการที่ จ ะส ง เสริ ม อบรม และพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง หมดในวั ด ตากฟ า ซึ่ ง ถื อ ว า
บุคคลากรทั้งหมดเหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลสวนหนึ่งของชาติ และถือวาเปนหนาที่ซึ่งพระราช
ปญญาเวทีสามารถจะดําเนินการไดโดยความถูกตอง
วิ ธี ก าร (Method) หมายถึ ง กระบวนการ และขั้ น ตอนต า ง ๆ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development) หมายถึง การ
นําเอาหลักการและกลยุทธตาง ๆ ทางการบริหารจัดการ รวมทั้งหลักพุทธธรรมทั้งหลาย มา

๔

ประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรตาง ๆ ในสังคมและประเทศ เพื่อใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานในองคกร และการอยูรวมกันในสังคมอยางเปนปกติสุข
พุทธวิธี หมายถึง แนวคิด รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ที่พระพุทธ
องคทรงใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (พุทธบริษัท ๔)
พระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) หมายถึง เจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง
รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค ซึ่งนับวาเปนผูที่มีบทบาทโดยตรงในการที่จะสงเสริม อบรม และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในวัด อันเปนบุคคลากรสวนหนึ่งของสังคม ดวยความถูกตามพระ
ธรรมวินัย พระราชบัญญัติการบริหารกิจการคณะสงฆ และกฎมหาเถรสมาคมทุกประการ

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวของ
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธวิธี
บริหาร” ถึงนักบริหารวา การที่นักบริหารมักมองไมเห็นความผิดพลาดของตนนั้นเปนเรื่อง
ธรรมดา เพราะวันหนึ่งๆ ดวงตาของเรามีไวสําหรับมองดานนอกมันไมไดมองตัวเราเอง เวลาคน
อื่นทําผิดพลาดเราจึงเห็นทันที แตเวลาเราทําผิดพลาดเองกลับมองไมเห็น ดังนั้น เพื่อสํารวจ
ตนเองนักบริหารตองหัดมองดานใน คือ เจริญวิปสสนา แปลเปนภาษาอังกฤษวา Insight คือ
มองดานในนั่นเอง วิปสสนากรรมฐาน เนนเรื่องการเจริญสติ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม
หรือความดีและความชั่วในใจของเรา๔
พระราชวรมุนี ไดกลาวไวในหนังสือ “พระพุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน” ถึง
หนาที่และความผูกพันของพระสงฆ โดยมีหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเปนหลักใน
การปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งฝายธรรมและฝายวินัยอันเปนตัวกําหนดใหชีวิตของพระสงฆเกี่ยวเนื่องและ
ผูกพันอยูกับสังคม โดยพื้นฐานชีวิตสังคมของพระสงฆนี้แยก ๒ สวน คือ ความสัมพันธภายใน
สังคมสงฆ และความสัมพันธในสังคมสวนรวม๕
สิทธิ์ บุตรอินทร ไดกลาวไวในหนังสือ “พระพุทธศาสนา” ถึง “บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยอาศัยคุณสมบัติความบริสุทธิ์ ความเสียสละ และความมี
สติปญญา แนะนําสั่งสอนประชาชนใหประพฤติดีปฏิบัติชอบในการดํารงชีวิตมาโดยตลอด สวน
ในดานสังคมก็ไดแนะนํา สั่งสอน และสรางจิตสํานึก นําทางสูความหลุดพนจากความทุกขทั้ง
๔

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๔๘.
๕
พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตฺโต),พระพุทธศาสนากับสังคมปจจุบัน,(กรุงเทพมหานคร :
กรมการศาสนา, ๒๕๑๒),หนา ๑๒.

๕

ทางกาย และจิตใจ สั่งสอนใหมนุษยมั่นใจในศักยภาพของมนุษยวาเปนผูฝกฝนใหพัฒนามีวิสัย
แหงการพัฒนาไปอยางสูงสุด โดยอาศัยการศึกษาอบรม”๖
พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย และประสิทธิ์ พลศร ไดกลาวไวในหนังสือ “การเผย
แผศาสนา” ถึงบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาจิตใจวา พระสงฆมีบทบาทในการพัฒนา
จิตใจ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคน โดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา โดยอบรม
ทั้ งนี้ เพื่ อให ประชาชนยึ ดมั่ นใน
ประชาชนให ปฏิ บั ติ ธรรมในระดั บหมู บ านและตํ าบล
พระพุทธศาสนา มีคานิยมและบรรทัดฐานสังคมที่ดีงาม ซึ่งมีผลตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมตอไป ดังปรัชญาที่วา “จะพัฒนาการตองเริ่มที่ตน จะพัฒนาคนตองเริ่มที่จิตใจ จะพัฒนาใคร
เขาตองเริ่มตนที่เรากอน”๗
ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในหนังสือ “สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก” ถึงปญหา
ในการเผยแผธรรมะของสถาบันสงฆไทยไววา พระสงฆและสามเณรสวนใหญมีการศึกษานอย
ไมเขาใจพุทธธรรมอยางลึกซึ้ง และไมเขาใจสภาพสังคมปจจุบัน จึงสื่อกับประชาชนไมได และ
เปนผูนําวิญญาณไมได ความสัมพันธระหวางพระกับประชาชนเปนเพียงพิธีกรรมเปนสวนใหญ
การที่มีพระสงฆเขาใจพุทธธรรมไดลึกซึ้ง เขาใจชีวิตและสังคมในปจจุบันและมีความสามารถใน
การสื่อสาร มีความสําคัญตอประเทศไทยและตอโลกมาก สมควรที่รัฐบาลและทางคณะสงฆจะให
ความสนใจตอเรื่องนี้ใหมาก และไดกลาวถึงการเรียนรูของสงฆวาควรเรียนรูใน ๓ เรื่องหลัก คือ
๑. เรียนรูพุทธธรรม ใหลึกซึ้งทั้งทางปริยัติ และปฏิบัติ
๒. เรี ย นรู สั ง คมป จ จุ บั น ให รู เ ท า ทั น สั ง คมป จ จุ บั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการสอน
๓. เรียนรูการติดตอสื่อสารใหเปนที่สนใจของผูคน ใหจับใจคน ใหมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือที่เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริยนั่นเอง ในขอนี้รวมทั้งการใชเครื่อง
ติดตอสื่อสารสมัยใหมดวย๘
บุญทัน ดอกไธสง ไดกลาวไวในหนังสือ “การบริหารเชิงพุทธ” ถึงผูบริหารวา
ผูบริหารจะตองสรางจิตของบุคคลใหอยูในภาวะปกติ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ มี
ความคิดสรางสรรค และมีกําลังใจ นั้นคือ จะตองมีการอบรมทางจิตในดานของศีล สมาธิ ปญญา
เมื่ อ บุ ค คลมี ศี ล สมาธิ ป ญ ญาแล ว เขาย อ มทํ า งานได อ ย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น งานก็ จ ะ
สามารถบรรลุถึงเปาหมายตามที่ไดตั้งใจไว๙
๖

๗

สิทธิ์ บุตรอินทร, พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หนา ๓๑

วศิน อินทสระ, การเผยแผศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๖), หนา ๑๗.
ประเวศ วะสี, สวนโมกข ธรรมกาย สันติอโศก, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๑), หนา ๑๐๒.
๙
บุญทัน ดอกไธสง,การบริหารเชิงพุทธ : กระบวนการทางพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๓๑๒.
๘

๖

กิติ ตยัคคานนท ไดกลาวไวในหนังสือ “เทคนิคการสรางภาวะผูนํา” วา การ
บริหาร คือ การจัดการ ฉะนั้น การบริหารตนเองใหเปนผูนําที่ดี ก็คือการจัดการกับตนเองใหเปน
ผูนําที่มีความสามารถจะจัดการโดยวิธีใด คําตอบก็คือตองสรางภาวะผูนําใหแกตนเอง หรือ
พัฒนาตนเองใหเปนผูนํา๑๐
จิรประภา อัครบวร ไดกลาวไวในหนังสือ “สรางคนสรางงาน” วา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถใหกับพนักงาน
ในองค ก ารอย า งเป น ระบบ โดยผ า นกิ จ กรรมการฝ ก อบรมพั ฒ นารู ป แบบต า ง ๆ อี ก ทั้ ง ใช
สภาพแวดลอม และหรือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการเพื่อใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง
และผูอื่น ทั้งนี้เปาหมายเพื่อใหเกิดสมดุลทั้งองคการ พนักงาน ชุมชน และประเทศชาติ๑๑

๑.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระชัชวาลย ศรีสุข ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ :
ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาและศาสนา
คริ ส ต ”๑๒ พบว า การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางพุ ท ธศาสนากั บ ศาสนาคริ ส ต สามารถนํ า มา
ประยุกตใชเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนและสังคมได บนพื้นฐานของการพัฒนาจิตตามหลัก
ไตรสิกขามุงสูพระนิพพานซึ่งเปนการพัฒนาอยางสมบูรณ และทางศาสนาคริสต พระเจาเปน
ผูสรางมนุษยกาย จิต วิญญาณ ที่มนุษยไมสามารถสรางเองได โดยเนนบุคลิกภาพสะทอนให
เห็นที่เกิดจากพระเจาเปนสําคัญ จิตเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
พระมหานภชล โฆสิ ต เมธี (โฆสิ ต เมธางกู ร ) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง “จริ ย ธรรม
สํ า หรั บ ผู นํ า ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา” พบว า หลั ก ธรรมสํ า หรั บ ผู นํ า มี ๔ ระดั บ คื อ
จริยธรรมของผูนําทางดานการปกครอง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ไดแยกแยะหลักธรรมตามหลัก
ดานตาง ๆ อาทิ ทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิธรรม เปนตน ทําใหเห็นคุณคาทางจริยธรรม

๑๐

กิติ ตยัคคานนท,นพ., เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพเปลวอักษร, ๒๕๔๓), หนา ๒๐.
๑๑
จิรประภา อัครบวร,ผศ.ดร., สรางคนสรางงาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ เตา
(๒๐๐๐), ๒๕๔๙), หนา ๑๐.
๑๒
พระชัชวาลย ศรีสุข, “ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ: ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอน
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในพุ ท ธศาสนาและศาสนาคริ ส ต ”, วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑.

๗

ความเปนผูนําเกิดขึ้นจากการฝกอบรม จึงจะสามารถเปนผูนําที่ดี ทั้งนําพาตน ประชาชน สังคม
และประเทศชาติสูความรมเย็นสันติสุขได๑๓
ศุภชัย สุวรรณสุทธิ์ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ภูมิปญญาพุทธกับแนวทางใหมใน
การพัฒนาประเทศของไทย” พบวา “ศาสนธรรม” ในพุทธศาสนาจะมีคําสอนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในระบบ “ปจเจกบุคคล” และในระดับ “สังคม” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสงบสุขใหเกิดขึ้นแกสวนรวมทั้งในดานวัตถุและจิตใจ และเปนที่นาประหลาดใจเปน
อย า งยิ่ ง ว า “พุ ท ธธรรม” ที่ เ ป น คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า นั้ น กวา งขวางและลึ ก ซึ้ง ครอบคลุ ม
ประเด็ น ต า ง ๆ ของการพั ฒ นาประเทศไม ว า จะเป น ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนพระปรีชาญานของพระองคและเปนความโชคดีของชาวพุทธเปนอยางสูง
ถาหากไดมีการเห็นคุณคาและเห็นความสําคัญของพุทธภูมิปญญาดังกลาวขางตน๑๔
พูลลาภ แกวแจมศรี ไดทําการวิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงพุทธ : การสํารวจ
ปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจัดการสมัยใหม” โดยเนนที่จะศึกษาปรัชญาและแนวคิดใน
หลักคําสอนตามแนวพุทธธรรมที่สอดคลองกับหลักการจัดการสมัยใหม กรอบและแนวทางใน
การประยุ กต ก ารจัด การเชิงพุ ท ธสํ าหรั บ การจัด การสมัย ใหม ตัว แบบการจัด การเชิงพุ ท ธที่
สอดคลองกับการจัดการสมัยใหม และไดพบวา๑๕
๑. ปรัชญาและแนวคิดตามหลักพุทธธรรมมีสาระที่สําคัญอันเปนแนวคิดรวมสมัย
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันรวมถึงการจัดการสมัยใหมได
๒. แนวความคิดการประยุกตการจัดการเชิงพุทธกับกระบวนการจัดการสมัยใหม
สามารถวิเคราะห สรุปหลักการ แนวคิดตามแนวพุทธธรรมที่ทาผูบริหารและผูทรงคุณวุฒินํามา
ประยุกตใชในการจัดการ เพื่อเปนหลักการพื้นฐานของการจัดการเชิงพุทธ
๓. ตัวแบบเชิงบูรณาการการจัดการเชิงพุทธ ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ
คือ หลักพุทธธรรม ที่เปนองคประกอบภายในของแตละบุคคล และหลักธรรมที่เปนองคประกอบ
ภายนอกที่มี ความสัมพันธเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น หลักธรรมพื้นฐานทางการจัดการที่สังเคราะห
จากแนวทางการปฏิบัติของผูบริหาร และผูทรงคุณวุฒิผลลัพธสุดทายของการจัดการเชิงพุทธ
และสภาพแวดลอมการทางการจัดการ
๑๓

พระมหานภชล โฆสิตเมธี , “จริยธรรมสําหรับผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ
รัฐศาสตร, ( บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ), ๒๕๕๐.
๑๔
ศุภชัย สุวรรณสุทธิ์, “ภูมิปญญาพุทธกับแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศของไทย”,ภาค
นิพนธปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๓๔.
๑๕
พูลลาภ แกวแจมศรี, “การจัดการเชิงพุทธ : การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจัดการ
สมัยใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๔๖.

๘

อริยา ลิ้มสุวัฒน ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนา
ชุมชนชนบทไทย” และไดพบวา “ในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนไดกําหนดใหพระภิกษุเปน
ผูนําทางปญญา และในทางพัฒนาคุณธรรม พระภิกษุจึงควรมีบทบาทเนนหนักไปในทางที่
ยกระดับจิตใจของประชาชน เชน อบรมศีลธรรม ใหคําแนะนําสั่งสอนในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
บทบาทเชนนี้ เปนบทบาทดั้งเดิมที่เหมาะสมไมขัดตอขอวินัยทางพุทธศาสนา สําหรับการ
พัฒนาในทางวัตถุนั้นพระภิกษุควรกระทําในทางออม ดวยการแนะนําชักจูงผูอื่นใหกระทํา หรือ
นําสิ่งของหรือบริขารที่ไดรับบริจาคมาเฉลี่ย แบงปนใหประโยชนอยางกวางขวางออกไปตามแต
ที่จะอํานวยประโยชน และขอบเขตที่พระภิกษุพึงกระทําไดโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย ”๑๖
โกนิฏฐ ศรีทอง และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวพุทธศาสตร : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี”๑๗พบวา การสรางชีวิตในมี
ความสุข เปนการพัฒนาชีวิตที่มีคุณคาดวยการนําหลักพระพุทธศาสนา เปนแนวทางการปฏิบัติ
ไดรับความสุขทั้งแกตนเองและผูมีสวนรวมในการปฏิบัติที่เห็นจริง อีกทั้งเปนการแกปญหาดวย
การสรางศรัทธาตอคุณงามความดี ดวยการทําบุญทําทาน ฟงเทศนฟงธรรม และการปฏิบัติตาม
พิ ธี ก รรม กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาทํ า ให จิ ต ใจสงบด ว ยการปฏิ บั ติ ก รรมฐาน สู ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และยังเปนการนําสังคมใหเปน
ปรกติสุขอยางพอเหมาะแกกาล ทั้งรางกายและจิตใจเปนสําคัญ

๑๖

อริยา ลิ้มสุวัฒน, “บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย พุทธศักราช ๒๕๐๐๒๕๐๒ ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หนา ๔๕.
๑๗
โกนิฏฐ ศรีทอง และคณะ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร : กรณีศึกษาวัด
อัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี”, งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

๙

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎี ต ะวั น ตกที่ สํ า คั ญ ต อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี
ของนักวิชาการในเอกสารที่เกี่ยวของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามพุทธวิธี

ศึกษาจากคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
และเอกสารที่เกี่ยวของ

ศึกษาการประยุกตใช

ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
พระราชปญ ญาเวที จากผลการปฏิบัติงานดา น
กิจการคณะสงฆ ซึ่งประกอบดวย
๑.ดานการปกครอง
๒.ดานการศาสนาศึกษา
๓.ดานการศึกษาสงเคราะห
๔.ดานการเผยแผ
๕.ดานการสาธารณูปการ
๖.ดานการสาธารณสงเคราะห

การประยุกตใชการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของพระราชปญญาเวที

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

๑๐

๑.๘ วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
มุงเนนที่จะศึกษาถึงบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที ซึ่งสามารถ
กลาวไดโดยลําดับ ดังนี้
๑.๘.๑ ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (ฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี)
๑.๘.๒ ศึกษาเอกสารทุติยภูมิ ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธี
๑.๘.๓ ศึกษาจากรายงานสรุปการปฏิบัติกิจการพระศาสนา และผลงานของพระราช
ปญญาเวที ( ริด ริตเวที )
๑.๘.๔ ออกแบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณพระราชปญญาเวที เจาอาวาสวัดตากฟา
(พระอารามหลวง) และบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก
๑. พระอมรเมธี อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา
๒. พระครูนิวิฐธุราทร ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง
๓. พระครูนิสัยสุตตานุยุต ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง
๔. พระมหานที สุโชโต ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง
๕. พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักเรียนวัดตากฟา
๑.๘.๕ เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่จะศึกษาวิจัย อยางเปนระบบ
๑.๘.๖ นําขอขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห และทําการสรุปผลการศึกษาวิจัย พรอม
ทั้งนําเสนอผลการศึกษาวิจัยอยางเปนลําดับ

๑.๙ ประโยชนที่ไดรับ
๑.๙.๑ ทราบถึงทฤษฎีตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๑.๙.๒ ทราบถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๑.๙.๓ ทราบถึงบทบาทและการประยุกตใ ชท ฤษฎีต ะวันตกและพุทธวิ ธีในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที

ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
A STUDY OF ROLE IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF
PHRA RATPANYAWETHI (RIT RITAWETHI)

พระมหาภัทรภูวไนย ภทฺทภูรี (ยิ้มเกิด)

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช ๒๕๕๓

บทที่ ๒
ทฤษฎีตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในสวนเนื้อหาของบทนี้ จะกลาวถึงทฤษฎีตะวันตกทีมีความสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงกระบวนการตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งผูวิจัยเองได
รวบรวมขอมูลจากหนั งสือ บทความทางวิชาการ เอกสาร และงานวิ จัยที่เ กี่ ย วข อง รวมทั้ ง
แหลงขอมูลอื่น ๆ อีก โดยเนนถึงประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
๒.๔ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
๒.๕ แนวทางการแกไขกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
๒.๖ สรุป

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
๒.๑.๑ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มนุษยนับไดวาเปนทรัพยากรทางการบริหารชนิดหนึ่งที่มีคามาก เพราะมนุษย
หรือคนนั้นสามารถที่จะใชทักษะและความรูในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรอื่น ๆ ขององคการมา
เปนสินคาและบริการในการสรางผลงานและประโยชนใหกับองคการได ดังนั้น จะตองมีการ
ลงทุนในมนุษย แลวใหสิ่งที่ลงทุนไปนั้นกลับมาตอบแทนตอองคการประเทศชาติและสังคม ซึ่ง
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึงเปนประการแรก ก็คือทรัพยากรมนุษย หรือคนในองคการและ
สังคมประเทศชาติเหลานั้นเปนผูมีคุณภาพแลวหรือยัง สวนคนที่มีคุณภาพแลวก็สามารถเพิ่ม
คุณภาพไดอีก เพราะฉะนั้น ทรัพยากรมนุษยจึงเปนทุนที่มีคาและสามารถใหผลตอบแทนได
ซึ่งหากมองโดยองครวมแลวเราจะเห็นไดอยางชัดเจนวาประเทศไทยในอดีตนั้นไมคอยมีการ
ลงทุนในดานของทรัพยากรมนุษยเทาที่ควรนัก แมแตนโยบายของประทศหรือนโยบายของ
องคการในอดีตก็ไมคอยใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยเทาที่ควรเชนกัน ซึ่งการลงทุนใน
มนุษยนั้นสามารถทําได ทั้งในสวนของการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข อาหารเครื่อง
อุปโภคบริโภค และระบบการจางงานใหกับคนในประเทศ อยางนี้เปนตน ตลอดจนเมื่อเขามา
ทํางานยังตองมีการลงทุนกันตอไป อัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall) ไดกลาววา การศึกษา
เปนการลงทุนระดับชาติ และมูลคาทั้งหมดของการลงทุนก็คือการลงทุนในมนุษยนั่นเอง

๑๒

อาจกลาวไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพดานทักษะการจางงาน โดยเนนความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อใหคน
ในองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ (Human Resource Development) นั้นเปน
กระบวนการหนึ่งที่สําคัญที่มีสวนในการขับเคลื่อนใหคนในองคการมีการเรียนรูและการพัฒนาได
อยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งหากจะถามวาปจจัยดานใดที่มีสวนสําคัญที่สุดในการผลักดัน
และสงเสริมใหองคการเกิดการปรับปรุงและพัฒนาทําใหองคการสามารถเติบโตและแขงขันไดใน
ตลาดแรงงานภายนอก และทําใหองคการสามารถธํารงคงอยูไดอยางยั่งยืน ก็สามารถกลาวได
วาปจจัยนั้นมิใชเพียงแคการมีเงินลงทุนที่มาก มีเทคโนโลยีที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย
แตปจจัยที่สําคัญนั่นก็คือ การมีทรัพยากรมนุษยที่ที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง ดังนั้น การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพที่เพียบพรอมได ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยปจจัยและกระบวนการตาง ๆ
มาชวยในการพัฒนาอยางตอเนื่อง๒
ทั้งนี้แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเกิดขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๖๙ โดย
Leonard Nadler ที่ไดกลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในที่ประชุมสมาพันธการฝกอบรมและ
พัฒนาแหงสหรัฐอเมริกา (American Society for Training and Development: ASTD) และใน
ป ค.ศ. ๑๙๗๐ Nadler ไดกําหนดความหมายของคําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้นมาอยาง
เปนทางการ โดยไดนิยามไววาเปนประสบการณของการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในชวงเวลาที่
แน น อน มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพิ่ ม ความเป น ไปได ใ นการปรั บ ปรุ ง และส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
๒.๑.๒ นิยามและความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จากคํานิยามดังที่ นาดเลอร (Nadler) ไดกลาวไวขางตน พบวา คําวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยังไดมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากนักคิดชาวตะวันตกอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งได
ใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวอยางแพรหลาย ดังตัวอยางเชน๓
ดี. สมิธ (D. Smith) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง
กระบวนการในการกําหนดวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
๑

จีระ หงสลดารมภ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ, พิมพ ครั้งที่ ๑๕. (สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา ๕.
๒
อาภรณ ภู วิ ท ยพั น ธุ . กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๑.
(กรุงเทพมหานคร: เอช อาร เซ็นเตอร ๒๕๕๑), หนา ๑๘.
๓
เรื่องเดียวกัน หนา ๑๙.

๑๓

รวมถึงเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและผลผลิตตาง ๆ ของพนักงานอยางเปนระบบขึ้น โดย
ผ า นกระบวนการของการฝ ก อบรม การศึ ก ษา และการพั ฒ นา อั น นํ า ไปสู เ ป า หมายที่ มี ต อ
องคการและตัวพนักงานเอง
ชาโลฟ ส กี้ (Chalofsky) ได ใ ห ค วามหมายไว ว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย
หมายถึงศาสตรและศิลปะของการเพิ่มความสามารถในการเรียนรูของตัวบุคคล กลุมบุคคล และ
องคการ โดยผานรูปแบบการพัฒนาและเครื่องมือตาง ๆ ที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและความกาวหนาในองคการ
มารสสิซ และ วัทคินส (Marsick & Watkins) ไดใหความหมายไววา การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย หมายถึ ง การบู ร ณาการแนวคิ ด ของการฝ ก อบรม การพั ฒ นาสายอาชี พ
(Career Development) และการพัฒนาองคการเขาไวดวยกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูขึ้นภายใน
องคการ ซึ่งแนวคิดดังกลาวจะถูกนําไปใชปฏิบัติอยางเปนระบบทั่วทั้งองคการ
สวันสัน (Swanson) ไดใหความหมายไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง
กระบวนการของการพัฒนาและการคนหาความสามารถของพนักงาน ดวยวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการ
พัฒนาองคการ การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน (Personnel Training and Development) โดย
มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินใหดีขึ้น
และนอกจากนี้ยังมีผูรูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศ
ไทยไดใหความหมายไวอยางแพรหลายเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน
ธัญญา ผลอนันต ไดใหความหมายไววา การพัฒนาพนักงานเปนกรรมวิธีเพิ่มพูน
สมรรถภาพในการทํางานของพนักงานแตละคนทั้งในดานความคิด การกระทํา ความสามารถ
ความรู ความชํานาญและทัศนคติ นับรวมถึงการทําใหสมรรถนะเชิงสรางสรรคของพนักงานมุง
ไปในทางเดียวกันกับองคการ๔
นราธิป ศรีราม๕ ไดใหความหมายไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการ
กระทํ า ทุ ก อย า งเพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม ศั ก ยภาพและพั ฒ นาความรู ทั ก ษะ ความสามารถ ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
สุจิตรา ธนานันท ไดใหความหมายไววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง
การที่นายจางจัดการเรียนรูใหกับบุคลากรของตนในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อกอใหเกิด
การปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาของบุคลากร
๔

อนิวัช แกวจํานงค, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๑, (บริษัท นําศิลปโฆษณา
จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑๓๙.
๕
นราธิป ศรีราม, “การวางแผนทรัพยากรมนุษย”, พิมพครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐), อางใน อนิวัช แกวจํานงค, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพ
ครั้งที่ ๑, (บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๑๓๙.

๑๔

จากความหมายดังที่นักวิชาการทั้งหลายไดอธิบายไวแลวนั้น สามารถสรุปไดโดย
ภาพรวมว า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น หมายถึ ง การนํ า หลั ก การและวิ ธี ก าร รวมทั้ ง
กระบวนการตาง ๆ ทางการบริหารจัดการมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา หรือเพิ่มศักยภาพ
ทางดานทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากร จนสามารถทําใหบุ คลากรในองคกรเกิ ด
ความรู ความชํานาญที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถสรางงานที่มีประสิทธิภาพใหกับองคกรไดในที่สุด
๒.๑.๓ กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแบงออกไดเปน ๓ แนวทางใหญ ๆ
ดังนี้ คือ๖
แนวคิดที่หนึ่ง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการใหบุคลากร
ได รั บ ประสบการณ แ ละการเรี ย นรู ใ นช ว งระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า เอามาปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการทํางานของพนักงานในองคการ โดยมีวิธี ๓ ประการ คือ
การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการเรียนรูมุงเนนเกี่ยวกับงาน
ที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน (present job) เปาหมายคือการยกระดับความรู ความสามารถ และทักษะ
ของพนักงานในองคการใหสามารถทํางานในตําแหนงนั้น ๆ ได ซึ่งผูที่ผานการอบรมไปแลว
สามารถที่จะนําความรูไปใชไดทันที
การศึกษา (Education) การศึกษานับวาเปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง
เพราะการใหการศึกษาเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางความสามารถ
ในการปรับตัวในทุก ๆ ดานใหกับบุคคล ซึ่งหากพิจารฯในสวนขององคการแลวการศึกษาจะเนน
ไปที่การเตรียมพนักงานสําหรับงานในอนาคต (Future job) เพื่อเตรียมพนักงานใหมีความ
พรอมที่จะทํางานตามความตองการขององคการในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการใหการศึกษา
สามารถใช เ พื่ อ เตรี ย มพนั ก งานเพื่ อ การเลื่ อ นตํ า แหน ง งานใหม ซึ่ ง อาจต อ งใช ร ะยะเวลาที่
ยาวนาน
การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพ
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมไดมุงเนนที่ตัวงาน (not focus on a job) แตมีจุดเนนเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามที่องคการตองการ ซึ่งการพัฒนาองคการนั้นจะเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับองคการเพื่อการปฏิบัติงานขององคการในอนาคต เพื่อใหมีความสอดคลองกับเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

๖

นิสดารก เวชยานนท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, เอกสารประกอบการสอนคณะรัฐประศาสน
ศาสตร, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๒-๔.

๑๕

แนวคิดที่สอง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการนํากิจกรรมที่มีการกําหนด
และวางรู ป แบบอย า งมี ร ะบบมาใช เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ ความสามารถ และปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมของพนักงาน หรือบุคลากรในองคการใหดีขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาใน ๓ สวน คือ
๒.๑ การพัฒนาบุคคล (Individual Development)
๒.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
๒.๓ การพัฒนาองคการ (Organization Development)
ดังจะเห็นไดจากแผนภาพ ดังนี้

การพัฒนา
สายอาชีพ

การพัฒนา
บุคคล
HRD

การพัฒนา
องคการ

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, นิสดารก เวชยานนท, หนา ๔.
จากแผนภาพที่แสดงถึงแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทัศนะของ Gilley
& Eggland จะเห็นไดวาองคประกอบทั้ง ๓ สวนมีจุดรวมกันคือ การปรับปรุงการทํางานของ
พนักงานใหดีขึ้น ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยจึงนับไดวาเปนกิจกรรมรวมกันขององคประกอบทั้ง ๓ สวน
แนวคิดที่ ๓ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการที่จะพัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งแนวคิดนี้จะเปนการบูรณาการระหวางการ
เรียนรูและงานเขาดวยกัน ซึ่งสามารถนํามารวมกันไดอยางตอเนื่องและเปนระบบใน ๓ สวน คือ
ในระดับบุคคล (individual) ระดับกลุมหรือทีมผูปฏิบัติงาน (work groups or teams) และระดับ
ระบบโดยรวม (the system)

๑๖

๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
๒.๒.๑ กรอบทฤษฎีหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดังที่ไดกลาวแลวขางตนนั้น เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ซึ่งจะเปนตัวชี้ใหเห็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับงานดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้กล
ยุทธการพัฒนาบุคลากรจะไมประสบความสําเร็จเลย หากผูกําหนดกลยุทธไมเขาใจแนวคิดหรือ
ปรัชญาที่รองรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองคการ ซึ่งแนวคิด ปรัชญา และทฤษฎีตาง ๆ
สามารถอธิบายไดถึงองคความรูที่ผานการวิจัยและการฝกปฏิบัติเปนระยะเวลายาวนาน โดยมี
การพิสูจนจากขอสมมุติฐานที่ไดกําหนดขึ้นไวแลว
ในที่นี้กรอบของหลักปรัชญาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงสามารถอธิบาย
ไดดวยหลักการทางทฤษฎีที่นํามาใชสนับสนุนกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ดัง
ภาพแสดง ตอไปนี้

กรอบทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบทฤษฎีหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มา : กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, อาภรณ ภูวิริยะพันธุ, หนา ๙๖.
จากภาพแสดงขางตน อธิบายไดวา กรอบแนวคิดรวมของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย เ กิ ด ขึ้ น จากการผสมผสานแนวคิ ด หลั ก ทั้ ง สามด า น ได แ ก ๑.ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร
(Economic Theory) ๒.ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ ๓.ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological
Theory)
Hammer และ Champy ไดยกตัวอยางการอธิบายกรอบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยบนพื้นฐานของทฤษฎีทั้งสามดาน เชน จากแนวคิดกระบวนการรื้อปรับกระบวนการทาง

๑๗

ธุรกิจ หรือที่เรียกวา Reengineering นั้น เปนการมุงเนนใหพนักงานทุกคนตองลดตนทุน
คาใชจายที่เกิดขึ้น (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร) ลดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนใหนอยลงเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น (ทฤษฎีระบบ) รวมถึงการนําหลักการทางจิตวิทยาเขามาใช
ในระหวางการทํา Reengineering (ทฤษฎีจิตวิทยา) ทั้งสามทฤษฎีตองผานการทดสอบ ทดลอง
และปฏิ บั ติ จนกว า จะสามารถยื น ยั น แนวคิ ด แต ล ะด า นได ซึ่ ง พบว า ทฤษฎี แ ต ล ะด า นจะมี
ความหมาย องคประกอบ และลักษณะที่ตางกันไปดังนี๗้
๑. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory)
ในแงมุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวนใหญมักกลาวถึงแนวคิดดานจิตวิทยาที่
มุงเนนถึงความเขาใจในหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษยในองคกร รวมถึง
ทฤษฎีระบบ โดยมองถึงความสัมพันธของกระบวนการตางๆ มากกวาการกลาวถึงทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ตอมาภายหลังมีคําถามจากองคกรวา ทําอยางไรจึงจะเพิ่มผลประกอบการของ
องคกร (Organizational Performance) ไมวาจะเปนกําไร รายได ยอดขาย นั่นคือ ความ
พยายามวัดผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือ Return on Investment: ROI เปนเหตุให
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรใหมาก
ขึ้น ศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไปแลวสําหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนที่รับวาคุมคาหรือไม ตองรู
และเขาใจความตองการขององคกร นั่นคือ กําไร รายได และคาตอบแทนที่ไดรับ ขณะเดียวกัน
ตนทุนที่เปนคาใชจายสําหรับตัวบุคคลยอมตองลดนอยลง
ขอบเขตหน าที่ความรับ ผิ ดชอบสํ าหรับ นักพัฒนาบุคลากร จึงมิ ใ ชเ พี ยงแคการ
กําหนดกลยุทธการฝกอบรม และการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับนโยบายธุรกิจขององคกร
เทานั้น แตภาระหนาที่หลักอีกเรื่องหนึ่งคือ การวัดผลสําเร็จจากกลยุทธที่ออกแบบวาสามารถ
ชวยใหผลประกอบการขององคกรดีขึ้นหรือไม...ถาไมดีขึ้นตองทําอยางไรตอไป การศึกษา
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะทําใหนักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจถึงการกําหนดกรอบ
แนวทาง และกลยุทธในการพัฒนาพนักงานในองคกรไดดียิ่งขึ้น
พบวา การประยุ กต ใ ชท ฤษฎีเ ศรษฐศาสตร ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก าร
สามารถศึกษาและทําความเขาใจได โดยมีทฤษฎีหลัก ๆ ที่ควรรู และควรใหความสนใจ คือ
- Scarce Resource Theory: ทฤษฎีการใชทรัพยากรที่จํากัด
- Substainable Resource Theory: ทฤษฎีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
- Human Capital theory: ทฤษฎีมองมนุษยใหเปนทุน หรือทุนมนุษย
การจะเขาถึงแกนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปฏิบัติงานตองเขาใจหลัก
ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่สามารถอธิบายไดมากกวาหนึ่งทฤษฎี โดยทฤษฎีทาง
๗

อางแลว หนา ๙๖ - ๙๘.

๑๘

เศรษฐศาสตรเปนหนึ่งในทฤษฎีที่คนทํางานฝายทรัพยากรมนุษยจําเปนตองศึกษาและนํามา
บูรณาการใหเขากับทฤษฎีอื่น ๆ
สําหรับทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย
๑.๑ Scarce Resource Theory: ทฤษฎีการใชทรัพยากรที่จํากัด
ทฤษฎีนี้กลาวถึงขอจํากัดของการใชทรัพยากร ทั้งที่เปนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
เวลา และอื่ น ๆ พบว า โครงการหรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ กํ า หนดขึ้ น อาจเผชิ ญ ป ญ หาการมี
ทรั พ ยากรไม เ พี ย งพอ ผู ป ฏิ บั ติ ง านจึ ง ต อ งตั ด สิ น ใจเลื อ กทรั พ ยากรอื่ น มาใช ท ดแทน โดย
คาดการณถึงทรัพยากรที่ถูกใชกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือพิจารณาถึงคา ROI:
Return on Investment วา การเลือกใชทรัพยากรนั้นจะคุมคากับการลงทุนหรือไม
กรณีศึกษา : บริษัท SME แหงหนึ่ง มีพนักงาน ๒๕๐ คน มีฝายทรัพยากรบุคคล
๓ คน CEO ของบริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก แตเนื่องจาก
บุคลากรในฝายทรัพยากรบุคคลมีจํากัด ทําใหการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยและโครงการ
ฝกอบรมประจําปของบริษัท ตองใหบริษัทภายนอกเปนผูดําเนินการ (Outsourcing) ตั้งแตการ
กําหนดโปรแกรมการฝกอบรม และการจัดหาวิทยากรสําหรับการฝกอบรมในแตละโปรแกรมที่
กําหนดขึ้น
๑.๒ Sustainable Resource Theory: ทฤษฎีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ทฤษฎี นี้ มุ ง เน น ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ มองเป า หมายระยะยาวมากกว า ระยะสั้ น
ดังนั้นการลงทุนที่เกิดขึ้นจึงตองคํานึงถึงขอไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Sustainable
Advantage) โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น และตองมองไกลถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับ
คูแขงภายนอกในระยะยาว
กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีพนักงาน
เกื อ บ ๕๐๐ คน ผู บ ริ ห ารต อ งการเพิ่ ม ยอดผลิ ต ให ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากได ข ยายตลาดไปยั ง
ตางประเทศแถบเอชั ย เทคโนโลยีท างด า นเครื่อ งจัก รในปจ จุ บัน จึง ไม เ พี ยงพอตอ การผลิ ต
ผูบริหารระดับสูงจึงสั่งซื้อเครื่องจักรใหมที่มีกําลังการผลิตสูง สามารถผลิตสินคาไดรวดเร็วโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใหทันกับการสั่งซื้อของลูกคาที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
๑.๓ Human Capital Theory: ทฤษฎีมองมนุษยใหเปนทุน หรือทุนมนุษย
ทฤษฎี ทุ น มนุ ษ ย เป น ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร ที่ ถู ก นํ า มาใช ม ากที่ สุ ด โดย
พิจารณาถึงผลผลิตที่ไดรับจากพนักงาน เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดลงทุนไปในรูปแบบของการ
ฝ ก อบรมและการศึ ก ษา เป น การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของต น ทุ น (Cost-effectiveness
Analysis) ทฤษฎีนี้แสดงความสัมพันธระหวางการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น กับผลผลิตของพนักงานที่
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เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งเมื่อผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนที่พนักงานจะไดรับยอมเพิ่มสูงขึ้น
ดวยเชนกัน เพราะผลผลิตของพนักงานที่สูงขึ้น จะนําไปสูผลผลิตและผลประกอบขององคกรที่
เพิ่มสูงขึ้น๘ ดังภาพแสดงความสัมพันธตอไปนี้

ปจจัยนําเขา :
ทรัพยากรมนุษย

การลงทุน : การศึกษา
และการฝกอบรม

ปจจัยนําเขา : พนักงานที่
มีความรู ความสามารถ

ผลลัพธ : การเรียนรู
ของพนักงาน

การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

ผลลัพธ : ผลผลิตที่มี
คุณภาพ

ผลลัพธ : คาตอบแทน/
ผลประกอบการเพิ่ม
สูงขึ้น

แผนภาพที่ ๒.๓ ความสัมพันธดานปจจัยนําเขาและปจจัยนําออก
ที่มา : กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, อาภรณ ภูวิริยะพันธุ, หนา ๑๐๑.
ดั ง นั้ น ทฤษฎี ทุ น มนุ ษ ย จึ ง เป น การวิ เ คราะห จ ากแนวคิ ด ของต น ทุ น และ
ผลประโยชนที่ไดรับ (Cost-benefit Analysis) และวิเคราะหบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุน (ROI : Return on Investment) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงการเพิ่มมูลคาของมนุษยที่เปน
พนัก งานในองคก ร โดยเรี ย นรูผา นการศึ ก ษา การฝก อบรม และการพั ฒ นาต าง ๆ นํ า ไปสู
ผลลัพธหรือผลผลิตที่องคการตองการ
๒. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
หากเปรียบเทียบกั บทฤษฎีเศรษฐศาสตร และทฤษฎีทางจิตวิทยาแลว ทฤษฎี
ระบบถือไดวาเปนองคความรูยอยสวนหนึ่ง (A small body of knowledge) ที่กลาวถึงหลักการ
ทั่วไป แนวคิด เครื่องมือ และวิธีการที่สัมพันธและเชื่อมโยงตอไปยังระบบงานอื่น ๆ ซึ่งพบวา
ทฤษฎีระบบไดถูกนําไปประยุกตใชในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งในปจจุบันและยัง
ตอเนื่องไปสูอนาคตอีกดวย โดยมุงเนนไปที่กระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอยางเปน

๘

อางแลว หนา ๑๐๐.
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ระบบเปนขั้นตอน ซึ่งทฤษฎีระบบนั้นก็จะประกอบไปดวยทฤษฎียอย ๆ โดยมีรายระเอียด
ดังตอไปนี้
๒.๑) ทฤษฎีระบบโดยทั่วไป
สําหรับงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งก็คือ ผูที่เปน
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือผูบริหารในองคการจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบใหญและ
ระบบยอยที่มีอยูในองคการทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไมเกี่ยวกับระบบใหญ พบวาลักษณะพื้นฐาน
โดยทั่วไปของทฤษฎีระบบ ไดแก
๑. ระบบจะตองถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไว
๒. องคประกอบยอยของระบบนั้นจะตองถูกกําหนดขึ้นตามมา
๓. มุงเนนเพื่อใหเกิดความสัมพันธภายในตัวบุคคลที่อยูในระบบนั้น ๆ
๔. องค ป ระกอบพื้ น ฐานไม ว า จะเป น ระบบหรื อ ความเคลื่ อ นไหวของข อ มู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบนั้น
๕. วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการมีความสําคัญมากไปกวาเปาหมายของ
ระบบยอย ๆ
ดังนั้น การบริหารงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะประสบความสําเร็จไดนั้น
นักพัฒนาบุคลากรจําเปนที่จะตองเขาใจถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของระบบ โดยเฉพาะการ
ทําใหเปาหมายขององคการประสบความสําเร็จไปไดดวยดี ทั้งนี้การออกแบบระบบเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ระบบนั้นควรถูกกําหนดขึ้นมาเปนระบบเปด (Open System) มากกวาระบบปด
(Closed System)
ระบบปด หมายถึง ระบบที่ไมสนใจหรือใสใจตอสภาพแวดลอมภายนอกองคการ
ไมรับรูวาขูแขงจะเปนอยางไร ไมรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี รวมถึงไมตระหนักถึงความตองการของลูกคาตอสินคาหรือการบริการที่มีอยู
เปนเหตุใหองคการดําเนินงานดวยแนวคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือแบบเดิม ๆ โดยไมมี
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของกระแสโลก
ระบบเป ด หมายถึ ง ระบบที่ คํ า นึ ง ถึ ง สภาพแวดล อ มภายนอก เพื่ อ สร า งการ
แขงขันและความไดเปรียบทางธุรกิจกับคูแขงภายนอก ระบบงานมีการปรับเปลี่ยน และการ
ทํางานมีการยืดหยุนอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ระบบเปดจะตองใสใจและคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
สถานการณภายนอก อันจะนําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนา และปรับปรุง
วิธีการหรือระบบงานยอย ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่รวมอยูในระบบเปด
เมื่อกลาวถึงประเด็นนี้ จะเห็นไดวาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่นักพัฒนา
บุคลากรไดออกแบบขึ้นมานั้น เกือบทุกโครงการไดมีการมุงเนนไปที่ระบบเปด มากกวาระบบ
ปดกลาวคือ การใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมภายนอก มุงเนนเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
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ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงการออกแบบโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของระบบเปดนั้น สิ่งที่สําคัญเปน
อยางยิ่งคือ ผูออกแบบจะตองเขาใจและคํานึงถึงองคประกอบและคุณลักษณะของระบบไดเปน
อยางดี ซึ่งองคประกอบและคุณลักษณะของระบบดังกลาวนั้น จะตองประกอบดวย
- Subsystem (ระบบยอย): ระบบยอยเปนสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบ และมี
ความสั ม พั น ธ แ ละเกี่ ย วเนื่ อ งต อ ไปยั ง ส ว นอื่ น ๆ เช น การนํ า เสนองานด า นการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตําแหนงงาน ซึ่งถือวาเปนระบบงานใหญหนึ่งระบบ แตสําหรับระบบงานยอย
ที่จะตองพิจารณาถึงคื อ ๑. บุ ค คลที่มีสว นร ว ม ๒. วิธีการดํา เนินงาน ๓. ความคาดหวั งต อ
เปาหมายของระบบงานนี้ และ ๔. ทรัพยากรที่จําเปนตองใช
- Synergy (ประสานพลัง): เปนการบูรณาการสวนงานอื่น ๆ เขาดวยกันอยางเปน
ระบบ โดยมุงสูเปาหมายหรือผลประโยชนรวมกัน และที่สําคัญจะตองไดรับความรวมมือจากทุก
ฝาย ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูงของแตละองคการและหนวยงาน รวมทั้งหนวยงานทรัพยากร
มนุษย และพนักงานทุกคน
- Input/Output Model (ปจจัยนําเขา / ปจจัยดานผลลัพธ): ระบบเปดจะตอง
พิจารณาถึงป จจั ย นํา เขา เช น ข อมูล วั สดุอุป กรณ งบประมาณ บุค ลากร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน และปจจัยดานผลลัพธ เชน กิจกรรมที่เกิดขึ้น สินคาที่นําสงหรือการบริการ
ที่มอบใหลูกคา เปนตน
- Goal Seeking (การแสวงหาเปาหมาย): เปาหมายที่สําคัญที่ของระบบถูก
ออกแบบขึ้นมานั้น จะตองพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงเปนเปาหมายสูงสุด เชน การกําหนด
โครงการพัฒนาขีดความสามารถขึ้นมานั้น เปาหมายสูงสุดก็คือ ขีดความสามารถของพนักงานที่
ไดรับการพัฒนา โดยสามารถประเมินไดจากผลลัพธที่เกิดขึ้นกับพนักงาน
- Entropy (การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง): ระบบดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยจะตองมีการปรับเปลี่ยนและถูกออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งในขอนี้ผูที่ออกแบบระบบงานดังกลาวนี้จะตองสามารถยอมรับและทําความเขาใจถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดดวยเชนกัน
- Steady State (สถานะ “มั่นคง”): ความมั่นคงขององคการจะเกิดขึ้นจากความ
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยจะอาศัยทรัพยากรมนุษยที่เปนฐานสําคัญใหเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานใหดีขึ้น อันจะนําไปสูเปาหมายหรือผลผลิตที่เกิดขึ้น ดังนั้นแลวสิ่งที่องคการ
จะตองตระหนักเสมอคือ การพรอมในการพัฒนาระบบงานดานการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสม
อยูเสมอ
- Feedback (การใหขอมูลปอนกลับ): เปนการชี้แจงถึงผลงานที่เกิดขึ้นให
ผูปฏิบัติงานไดรับรู ทั้งนี้การใหขอมูลปอนกลับจะทําใหเกิดการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยน
ปจจัยนําเขา (Input) อันนําไปสูการปรับปรุงวิธีการ (Process) ที่เหมาะสมตอไป
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๒.๒) ทฤษฎีแหงความโกลาหล (Chaos Theory)
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการอาจนําไปสูการตอตาน (Resistance)
ซึ่งเปนความรูสึกของความไมเห็นดวย การปฏิเสธ หรือการไมยอมรับ อันนําไปสูการการแสดง
อกหรือการมีพฤติกรรมที่ไมสนับสนุน การไมมีสวนรวม การชักจูงใหผูอื่นปฏิเสธหรือตอตานการ
เปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น นั้น ดั งนั้ น โครงการที่อ อกแบบขึ้ น มาเพื่อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ น
องคการ ผูออกแบบโปรแกรมตาง ๆ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาวนี้ได ตาม
แนวคิดของทฤษฎีความโกลาหลที่เกิดขึ้นในองคการ หากนักพัฒนาบุคลากรเขาใจถึงแกนหรือ
หลักความเปนจริงที่เกิดขึ้น ยอมจะทําใหพวกเขาเขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและพรอม
เสมอที่จะเผชิญหนากับปญหาอุปสรรคที่พรอมจะเกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
พบวาองคการที่มักเผชิญกับความโกลาหล ซึ่งเปนความรูสึกตอตานหรือไมเห็น
ดว ยของพนั ก งานที่ อ ยู ใ นองคก ารนั้ น ๆ โดยส ว นใหญ มั ก จะเป น องค ก ารที่ มี ค นรุ น เกา หรื อ
ลูกหมอทํางานกับองคการนั้น ๆ มานานแลว เปนบุคคลที่ไมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
เนื่ อ งจากความเคยชิ น กั บ ระบบและวิ ธี ก ารทํ า งานแบบเดิ ม ๆ พวกเขามี ค วามรู สึ ก ว า การ
เปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่ยุงยาก และมีความเชื่อวาระบบงานเดิมที่เคยปฏิบัติดีอยูแลว จึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน สถานการณดังกลาวนี้อาจที่จะนําไปสูการมีความคิดที่คลอยตาม
ให กั บ พนั ก งานคนอื่ น ด ว ย ซึ่ ง จะเป น ผลเสี ย แก อ งค ก ารเป น อย า งมาก ดั ง นั้ น นั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองยืนหยัดและมีจุดยืนเปนของตัวเอง โดยไมมีความคิดเห็นคลอย
ตามกับกลุมคนที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้น
ดังนั้น เมื่อองคการเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว หรือมีการปรับเปลี่ยน
ระบบงาน หรือการนําโปรแกรม/โครงการใหม ๆ มาใชในองคการ สิ่งที่ทาทายตอนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากก็คือ จะทําอยางไรใหสถานการณความโกลาหลที่เกิดขึ้นจากการ
ตอตานของกลุมคนที่อยูในองคการนั้นเห็นดวย มีสวนรวม และสนับสนุนกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้
๒.๓) ทฤษฎีมุงสูอนาคต (Future Theory)
ในการประยุกตใชทฤษฎีการมุงสูอนาคตกับแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคการนั้น พบวานักพัฒนาบุคลากรจําเปนจะตองวางแผนและออกแบบโปรแกรมหรือ
กิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมและสามารถรองรับกับสภาพแวดลอมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตไดนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองมีวิสัยทัศนโดยการมองไปขางหนา
ทฤษฎีการมุงสูอนาคตจึงมุงเนนไปที่การวางแผนเพื่ออนาคตขางหนา เนื่องจาก
อนาคตเป น เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยไม ส ามารถที่ จ ะคาดเดาได อยู บ นเงื่ อ นไขของความไม
แนนอน ซึ่งองคการสามารถเผชิญกับสถานการณดังกลาวไดเสมอ ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขางหนา สิ่งที่องคการจะตองตระหนักเสมอก็คือ จะทํา
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อยางไรใหองคการพรอมที่จะเผชิญปญหาเหลานี้ได จะทําอยางไรใหองคการไดเปรียบในการ
แขงขันที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นตอไปในอนาคตได
ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองวิเคราะหสถานการณ แนวโนม
หรือความเป น ไปได ที่ จ ะเกิ ดขึ้น ในอนาคตด ว ยเชนเดี ย วกั น กลยุ ท ธจึ งเปน เสมื อ นแนวทาง
แผนงาน และทิศทางเพื่อใหการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่ไมเพียงแตจะแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดแลว การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตอง
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคตไดดวยเชนกัน
๓. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาไดถูกนํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปน
อยางมาก ทฤษฎีดังกลาวนี้ไดรวมไปถึงแนวคิดการเรียนรูในองคการ ไมวาจะเปนการจูงใจ
พนักงาน การประมวลขอมูลขาวสาร การบริหารจัดการกลุม ทั้งนี้ถือไดวาทฤษฎีทางจิตวิทยา
เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงในดานจิตใจ และพฤติกรรม
การแสดงออก ซึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยานั้นไดถูกนํามาใชในการในการบริหารจัดการตนเอง และ
กลุมคนทั้งที่อยูในหนวยงานเดียวกันและ/หรือตางหนวยงานกันก็ตาม โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ปรับปรุง และการพัฒนาผลการดําเนินงาน (Performance) ทั้งในระดับองคการ หนวยงาน และ
ตัวบุคคลใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาในองคการนั้น พบวาทฤษฎีดังกลาวนี้ประกอบ
ไปดวยทฤษฎียอย ๆ อีก ๓ ทฤษฎี ไดแก ๑. จิตวิทยาเกสตัลท ๒. จิตวิทยาดานพฤติกรรม ๓.
จิตวิทยาการรับรู โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑) ทฤษฎีจิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt Psychology)
คําวา “เกสตัลท” เปนคําที่มาจากภาษาเยอรมัน หมายถึง สวนรวมทั้งหมด หรือ
โครงการทั้งหมด (Totality/Configuration) โดยกลาวถึงภาพรวมทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นมา
เพื่อใหเห็นภาพรวมใหญ ไมมองเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการศึกษาคุณคา
และมู ล ค า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากพฤติ ก รรมมนุ ษ ย นั้ น จะต อ งศึ ก ษาเป น ภาพรวม จะแยกศึ ก ษาและ
วิเ คราะห อ อกเป น ทีล ะเรื่ อ งไม ไ ด เนื่อ งจากพฤติ ก รรมของมนุษ ยเ ป น พฤติก รรมบูร ณาการ
(Integrated Behavior) ที่เกิดจาการผสมผสานกันระหวางความรู ความคิด ความรูสึก การรับรู
ประสบการณที่แตกตางกันไปของแตละคนไมไดเกิดขึ้นจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยยอมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประสบการณ ความรูที่เ พิ่มขึ้ น อั นเปนผลทําให ความรู ความเข าใจ ความรูสึก ทักษะ และ
ความสามารถเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน
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ทฤษฎีนี้จะเนนไปที่พฤติกรรมการรับรูของมนุษยที่เปนพื้นฐานใหเกิดการเรียนรู
คนเรามีการรับรูที่แตกตางกัน ทําใหการเรียนรูและการแสดงออกแตกตางกันไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเข าใจอยางลึ กซึ้ งจึ งควรเนนไปที่ภาพรวมของเรื่องที่ จะศึกษากอน แล วจึงค อยศึก ษา
เนื้อหายอยในแตละเรื่องทีละสวนตอไป
ดั ง นั้ น นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งทํ า ความเข า ใจถึ ง ทฤษฎี เ กสตั ล ท
เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจในแงมุมของการเรียนรูของพนักงานในองคการไดอยางชัดเจน
พนักงานจะเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยางใดอยางหนึ่ง พวกเขาจะตองทําความเขาใจถึงการเชื่อมโยงถึงเปาหมายหรือผลงาน
ของพนักงานกับเปาหมายของหนวยงานและองคการดวยเชนกัน
๓.๒) ทฤษฎีจิตวิทยาดานพฤติกรรม (Behavioral Psychology)
ทฤษฎีนี้จะเนนไปที่พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยที่สามารถสังเกตเห็นได
การเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้นจากสิ่งเราหรือตัวกระตุนที่ถูกใสเขามา และในทางกลับกันมนุษยจะ
หลีกเลี่ยงการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากตัวกระตุนที่ถูกใสเขามาดวยเชนกัน ทฤษฎีนี้จึงมี
ความเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยจะเกิดขึ้นจากการเสริมแรง โดยแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. การเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) และ ๒.การเสริมแรงทางลบ (Negative
Reinforcement) ทั้งนี้กระบวนการเสริมจะประกอบไปดวย
A
เงื่อนไขนํา (Antecedents)
B

พฤติกรรม (Behavior)

C
ผลกรรม (Consequence)
ตัวอยางการเสริมแรงทางบวก : การอบรมหลักสูตรจิตสํานึกของการใหบริการ
(เงื่อนไขนํา) คุณสมศรีมักจะตอบคําถามจากทานวิทยากร (พฤติกรรม - การตอบคําถาม) เปน
เหตุใหวิทยากรเกิดความพอใจและชื่นชมดวยการใหเพื่อนในหองปรบมือให รวมถึงการใหรางวัล
เล็ก ๆ นอย ๆ แกคุณสมศรี (ผลกรรม) หลังจากนั้นคุณสมศรีจึงมักชอบตอบคําถามอาจายใน
หองเรียนเสมอ
ทั้ ง นี้ การทํ า ความเข า ใจถึ ง แนวคิ ด เชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร นี้ จ ะทํ า ให นั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยนําทฤษฎีดังกลาวมาปรับใชในการออกแบบโปรแกรมหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรในองคการใหเหมาะสมได โดยพิจารณาวาควรจะใชการเสริมแรงทางบวกหรือทางลบ
เพื่อกระตุนใหคนในองคการแสดงพฤติกรรมอยางที่ตองการ เชน หากคนในองคการไมชอบ
วิธีการโอนยาย/หมุนเวียนงาน (เงื่อนไขนํา) คนสวนใหญจะหลีกเลี่ยงและปฏิเสธที่จะโอนยาย
งาน (พฤติกรรม) เปนเหตุใหในองคการไมมีการโอนยาย/หมุนเวียนงานเกิดขึ้น (ผลกรรม)
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ดั ง นั้ น นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งใช ก ารเสริ ม แรงทางบวก โดยการกํ า หนดให ก าร
โอนยาย/หมุนเวียนงานเปนปจจัยหรือเกณฑหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงของ
พนักงาน
๓.๓) ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู (Cognitive Psychology)
การรับรู (cognition) มาจากภาษาลาติน แปลวาการรูจัก (knowing) ทฤษฎีนี้จะ
มุงเนนไปที่ความเขาใจหรือการคาดคะเนเหตุการณตาง ๆ โดยอาศัยการกําหนดรู (perception)
มากอน การรับรูที่ถูกตองจะนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกตองเชนเดียวกัน
ทฤษฎี นี้ เ ป น การผสมผสานระหวา งทฤษฎี จิ ต วิท ยาเกสตั ล ท และจิ ต วิ ท ยาเชิ ง
พฤติกรรมเขาดวยกัน ทฤษฎีในกลุมนี้อธิบายวา การเรียนรูเปนผลของกระบวนการคิด ความ
เขาใจการรับรูสิ่งเราที่มากระตุน ผสมผสานกับประสบการณในอดีตที่ผานมาของบุคคล ทําให
เกิดการเรียนรูขึ้น ซึ่งการผสมผสานระหวางประสบการณที่ไดรับในปจจุบันกับประสบการณใน
อดีต จําเปนตองอาศัยกระบวนการทางปญญาเขามามีอิทธิพลในการเรียนรูดวย ทฤษฎีกลุมนี้จึง
เนนกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process) ที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองพยายามสรรหาวิธีการ เพื่อสราง
การรับ รูที่ถูกตอง เหมาะสม เป นภาพรวม ภาพใหญ ใหพนั กงานเกิดความเขา ใจ และเมื่ อ
พนั ก งานในองค ก ารมี ก ารรั บ รู ที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง แล ว จะนํ า ไปสู พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่เห็นดวยสนับสนุน ไมตอตาน หรือปฏิเสธในการใหความรวมมือตอกิจกรรมหรืองาน
โครงการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ถูกกําหนดขึ้นมา
๒.๒.๒ ๓ M เครื่องมือที่ใชในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในหลักการบริหารโดยทั่วไปผูบริหารจะตองคํานึงถึงความสําเร็จในการบริหารโดย
มองที่ความสําเร็จขององคการเปนที่ตั้ง แตหากองคการใดที่ตองการความยั่งยืน องคการนั้นคง
หนีไมพนการบริหารที่ตองสรางความสมดุลระหวางความสําเร็จของพนักงานในองคการ และ
ความสําเร็จขององคการ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็เชนกันที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนา
บนพื้ น ฐานความสํ า เร็ จ ของพนั ก งาน และองค ก าร รวมทั้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ แนวคิดที่พยายามสรางใหเกิดความสมดุลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ควรเปน
แนวคิดที่อยูในใจของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกทานและผูบริหารองคการทุกคนในปจจุบัน
เพื่อสรางองคการที่นาอยู และมีสังคมที่สงบสุข
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จากวัตถุประสงคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาสูการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับ
การบริหารงานองคการในปจจุบัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรมีภารกิจหลักในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรใน ๓ เรื่องหลักๆ ดังนี๙้
๑. Measure (การวัดประเมิน)
เนื่องจากในยุคของการบริหารเชิงกลยุทธที่ผลงานของพนักงานจะตองสอดคลอง
กันกับผลงานขององคการ การทํางานของพนักงานทุกคนในองคกรจึงมักมีดัชนีชี้วัดผลงาน
(KPl) ในปจจุบันทั้งองคการภาครัฐ และเอกชนตางนําเอาแนวคิด Balanced Scorecard มาใช
ซึ่งผลของการนําเอาแนวคิดนี้มาใช คือการกําหนด KPl ใหกับพนักงานทุกคนในองคการ หรือ
อยางนอยทุกแผนกหรือหนวยงานในองคการจะตองมี ซึ่งในเรื่องของการตั้ง KPl พบวาองคการ
หลาย ๆ แหงยังไมมีฐานขอมูลที่ดีพอ แตก็พยายามที่จะตั้งคา KPI ออกมาบังคับใชกับพนักงาน
ในองคการ หรือบางองคการมีการจัดทําเปนจํานวนมากในแตละหนวยงานหรือในแตละตําแหนง
ซึ่งทําใหสูญเสียความหมายของคําวา KPl ที่แทจริง โดยเฉพาะคําวา “Key” แตนาจะเปนเพียง
การจัดทํา “Performance Indicators” มากกวา
ทั้ ง นี้ นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ เ ป น คู คิ ด ธุ ร กิ จ จะต อ งปรั บ ตั ว ตาม โดยช ว ย
ผูบริหารองคการในการใหความรูเรื่อง KPI และบริหารผลการปฏิบัติงานอันเปนหนาที่หนึ่งใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ตองทําใหเกิดผลงาน นอกจากนี้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
ตองการใหเกิดผลงาน นอกจากนี้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองทําการพัฒนาพนักงานใหมี
ความรูความสามารถถึงพรอมในการปฏิบัติงาน ภารกิจดังกลาวจะสําเร็จไดนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตองรูจักการทํา M – Measure ตัวแรกคือ ๑) การวัดประเมินผลงาน (Performance
Measurement) และ ๒) การวัดประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ซึ่งการ
วั ด ประเมิ น ทั้ ง สองเป น ส ว นหนึ่ ง ของ การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Measurement) อั น เป น ระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารและ
พนักงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๑ การวัดประเมินผลงาน (Performance Measurement)
การวัดประเมินผลงานมีมาแตในอดีต ผูบริหารทุกคนจะตองทําการประเมินลูกนอง
เมื่อสิ้นป การประเมินเชนนั้นเปนการประเมินภาพรวมของพนักงานแตละคนวาสามารถทํางาน
บรรลุตามที่ไดรับมอบหมายหรือไม มีความรับผิดชอบในการทํางานเสร็จตามเวลา มีผลงานที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินเชนนี้มักเปนการประเมินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการขึ้นเงินเดือน
เพื่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
๙

หนา ๑๗ – ๑๘.

จิรประภา อัครบวร, สรางคน สรางผลงาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเตา, ๒๕๔๖),

๒๗

แตการประเมินผลงานในปจจุบันที่มีการจัดทํา KPl ผูบริหารไมไดทําเพียงปละครั้ง
หรือ สองครั้งเทานั้น แตเปนการทําการประเมินผลทุกเดือนเปนอยางนอย และเปนการประเมิน
ที่ไมไดมุงนําผลการประเมินไปขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง แตเปนการประเมิน
เพื่อใหเกิดการติดตามงาน แกไขปญหา และทําใหงานไดผลตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งการ
ประเมินผลงานนั้นถือวาเปนภารกิจหลักที่โดยทั่วไปหนวยงานดานทรัพยากรมนุษยจะตอง
รวบรวมเพื่อจัดทําการขึ้นเงินเดือนหรือเพื่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ดังนั้น เมื่อแนวคิดการ
ประเมินผลงานเปลี่ยนมาเปนการทํ าเพื่อติดตามงานและเพื่อปรับปรุง เพื่อพัฒนาพนักงาน
แกไขปญหาเพื่อใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว งานนี้จึงเปนภารกิจที่นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจะตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดี เพื่อทําการถายทอดใหพนักงานใน
องคกรไดเขาใจ และทําการชวยเหลือหนวยงานและพนักงานในองคการจัดทํา KPl
๑.๒ การวัดประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment)
อีกปญหาหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธที่มีการใช KPl ในปจจุบัน คือ การกําหนด
ตัวชี้วัดตาง ๆ โดยไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถของพนักงานในองคการ จริงอยูที่หนึ่งใน
มุมมองของ Balanced Scorecard คือ มุมมองเรื่องการเรียนรูและการเติบโต ที่ผูบริหารมักตั้ง
ตัวชี้วัดเปนเรื่องของการฝกอบรมและการพัฒนา แลวมอบหมาย KPl ตัวนี้ใหกับผูดูแลงานดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย ไปปฏิบัติ แตในความเปนจริงแลว การพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย
เพื่อใหไดตาม KPl ตัวนี้ใหกับผูดูแลงานดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรมีความรูความเขาใจ
เรื่อง Competency หรือขีดความสามารถ หรือสมรรถนะอยางถองแท เพราะในปจจุบันนี้ปญหา
หรือความสงสัยนี้มักเห็นไดจากผูบริหารหลาย ๆ คนในองคการตาง ๆ ที่มองพนักงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาของตนที่ประสบความสําเร็จตางกัน ทั้ง ๆ ที่มีความรูความสามารถพอ ๆ กัน
และอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน และไดรับฝกอบรมพัฒนามาเหมือนๆ กัน มีความรู ทักษะ ซึ่ง
ดูจากการศึกษาและประสบการณที่ไมแตกตางกันนัก แตทําไมพนักงานเหลานี้จึงมีผลการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
การที่บางองคการมีกําหนดตัวชี้วัดในระดับที่สูงกวาความสามารถของพนักงาน
อยางมากและกําหนดรางวัลและโทษที่ผูกโยงไวกับความสําเร็จหรือไมสําเร็จของการทํางานให
บรรลุเปาหมายนั้น ผลที่ตามมาอาจเปนไดสองทางคือ พนักงานยุติความพยายามในการทํางาน
เพื่อใหไดตามเปาของตัวชี้วัด เนื่องจากทราบดีวาแมจะพยายามทําเชนไรก็คงทําไมถึงตามเปา
แนนอน แตอีกกรณีหนึ่งคือพนักงานจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหไดเปาหรือบรรลุตัวชี้วัดโดย
ไม คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี ย หายหรื อ ผลกระทบที่ จ ะตามมาเนื่ อ งจากไม ต อ งการการลงโทษ หรื อ
ตองการรางวัล
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ดังนั้น นอกจากการใชสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรแลว หนวยงานและองคการ
ตาง ๆ ยังสามารถนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารงานบุคคลในมิติตาง ๆ ดังนี้๑๐
๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หนวยงานและ
องคการตาง ๆ สามารถนําสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับ
ราชการไปทําแบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู
ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน เพื่อใหไดคนที่มีผลการ
ปฏิบัติงานตรงตามที่หนวยงานตองการอยางแทจริง
๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Performance Appraisal) ผูบริหาร
หนวยงานและองคกรสามารถนําผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจาหนาที่มา
ใชใหสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล
๓) การใหรางวัลและคาตอบแทน (Reward and Compensation) การบริหารงาน
ภาครั ฐ แนวใหม ไ ด นํ า ระบบการให ร างวั ล และค า ตออบแทนมาใช เ พิ่ ม เติ ม จากการเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนอยางเดียว เปนการบริหารคาตอแทนที่สามารถชวยเพิ่มแรงจูงใจเจาหนาที่มีความ
กระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การนําระบบสมรรถนะมาใชจะชวยใหผู
ที่ มี ส มรรถนะในการทํ า งานสู ง ได รั บ ค า ตอบแทนที่ สู ง กว า ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะทํ า ให บุ ค ลากรเห็ น
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองใหสูงยิ่งขึ้น และยังสงผลใหสมรรถนะขององคกรยิ่งสูงขึ้นตาม
ไปดวย และนอกจากนี้ยังจะชวยใหการบริหารคาตอบแทนและการใหรางวัลมีความโปรงใสและ
ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
๔) การวางแผนความกาวหนาทางอาชีพ (Career Planning and Succession)
ระบบสมรรถนะทําใหหนวยงานและองคกรตาง ๆ สามารถทราบจุดออนและจุดแข็งของบุคลากร
ที่มีอยู และทราบถึงทักษะหรือความสามารถที่จําเปนสําหรับตําแหนงเปาหมายในอนาคตของ
บุคลากรแตละคนได
๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) การประเมินผลสัมฤทธิ์
(RBM) ในปจจุบันจะยึดยุทธศาสตรขององคการเปนหลักโยมีตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับตาง ๆ
เปนตัวบงชี้ความสําเร็จ

๑๐

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemit=33. 2551,
เขาถึงเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓.
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๒. Manage๑๑ (การบริหารจัดการ)
งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันตองทํางานใกลชิดกับงานดาน
การบริหารและพัฒนาองคการอยางยิ่ง โดยเฉพาะในชวงปจจุบันที่ทุกองคการไมวาราชการ
รัฐ วิสาหกิ จ เอกชน ต างต องเผชิญกับ กลยุท ธการเปลี่ยนแปลงองคการ มีขนาดตั้ งแตการ
เปลี่ ย นแปลงเล็ ก ๆ เช น การเปลี่ ย นแปลง การปรับ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน ไปจนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญที่เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการองคการ
การเปลี่ยนแปลงในองคการจะไดผลมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยความสําเร็จที่
หนีไมพนเรื่องของคน หรือพนักงานในองคการ ที่ตองมีความรู ความเขาใจเรื่องของความจําเปน
ที่องคการจําตองทําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองอาศัยการสื่อสารภายในองคการอยางทั่วถึงและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ พ นั ก งานอาจมี ค วามต อ งการความรู ความสามารถ ทั ก ษะหรื อ
พฤติกรรมที่เรียกรวมกันวาความสามารถใหม (New Management) เพื่อทําใหเขาเหลานี้
สามารถปฏิบัติงานในบริบทที่เปลี่ยนไปได องคการก็จําเปนที่จะตองจัดการกับความรูตาง ๆ
เพื่อพัฒนาใหพนักงานมีความพรอมในการทํางานที่เปลี่ยนไปดวย
ดังนั้น การจัดการ M-Management ที่สําคัญ ๓ เรื่องที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปจจุบันพึงกระทําคือ ๑) Change Management คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ตองอาศัย
ปจจัยสําเร็จคือพนักงานในองคการ ๒) Communication Management คือบริหารการสื่อสาร
เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง และ ๓) Knowledge Management คือการบริหารความรูใน
องคการเพื่อใหพนักงานมี Competency ที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
๒.๑ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในบริบทของงานพัฒนาการทรัพยากรมนุษยนั้นมองวา
เปนเรื่องของกระบวนการการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในแนวคิดตะวันตกมักกมองวาการ
เปลี่ยนแปลงคือการเอาชนะแรงตานทาน (To overcome resistance) ซึ่งในการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองสรางทั้งแรงผลักและแรงดึงใหเกิดขึ้นใน
องค ก ารอย า งสมดุ ล เพื่ อ ให เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหวขององค ก ารไปในทิ ศ ทางที่ กํ า ลั ง ทํ า การ
เปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อองคการมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธและโครงสรางองคการ หรือระบบงาน
ซึ่งเปรียบเสมือนแรงผลักที่ขับเคลื่อนใหองคการเกิดการเปลี่ยนแปลงและเดินตอไปขางหนา ซึ่ง
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองตอบรับการเปลี่ยนแปลง โดยการจูงใจและพัฒนาพนักงานใน
องคการใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานให สอดคลองกับ การทํางานในระบบหรือ

๑๑

หนา ๒๑.

จิรประภา อัครบวร, สรางคน สรางผลงาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเตา, ๒๕๔๖),
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โครงสรางของการบริหารจัดการรูปแบบใหม ซึ่งเปรียบเสมือนแรงดึงใหองคการขับเคลื่อนไป
ขางหนา
ดังนั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปน
คูคิดทางธุ รกิ จจะตองช ว ยผูบ ริหารวางแผนการจัด การทั้ งเรื่ อ งของระบบและเรื่องพนัก งาน
เพื่อให เ กิ ดความสมดุล ควบคูกันไป กลาวคื อ จะตองคํานึงถึงสภาพแวดทั้งลอมภายในและ
ภายนอกองคการ เพื่อเปนการเปดรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ ที่
อาจจะส ง ผลตอระบบขององคการได และควรมีก ารปรั บ เปลี่ย นระบบการทํางานและมี ก าร
ยืดหยุนอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง๑๒
๒.๒ การบริหารการสื่อสาร (Communication Management)
ทั้งการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนับวามีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารซึ่งนับไดวาเปนปจจัยของความสําเร็จในการ
จัดการยุคปจจุบัน ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธนั้นจะเนนการสื่อสารสองทาง คือ ผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา ตั้งแตการตั้งเปาหมายรวมกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการแกไข
ปญหารว มกัน ซึ่ งในกระบวนการดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองใชการสื่ อสารอยางถูกวิธี
ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีหนาที่ไมเพียงแตจัดการพัฒนาฝกอบรมพนักงานใหมี
ความรู ทักษะเรื่องการสื่อสารเทานั้น แตจะตองจัดองคการใหมีชองทางการสื่อสารมากขึ้น และ
ควรจัดสิ่งแวดลอมในองคการที่เอื้อใหเกิดการสื่อสาร และติดตามงานอีกดวย
เมื่อองคการมีการจัดการบริหารเชิงกลยุทธแลวการใหผลตอบแทนพนักงานก็ตอง
สอดคลองกับแผนกลยุทธดวย ดังนั้น องคการที่นําแผนกลยุทธไปใชแลวมักมีการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการประกอบการขององคการใหพนักงานทราบ เพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึงผลของ
การปฏิบัติงานของตนตอผลการประกอบการขององคการ การสื่อสารทํานองนี้ชวยผูบริหารได
เปนอยางดีตอการเขาใจเรื่องการจายผลตอบแทน อันจะเปนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
อีกด วย นักพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยสามารถชว ยผูบ ริหารองคการจัดกิ จกรรมที่ชวยในการ
สื่อสารสิ่งเหลานี้ใหกับพนักงาน
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็เชนกันที่การสื่อสารมีบทบาทอยางยิ่ง ผูบริหาร
ตองทําการสื่ อสารใหพนั กงานทุ กคนในองคการมีความรู ความเขาใจถึ งความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจะเห็นไดวางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันมีบทบาทอยางยิ่ง
ในยุคนี้ที่จะตองเขามาสื่อสารในองคการเพื่อใหเกิดทั้งการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงองคการ
และการบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ
๑๒

อาภรณ ภูวิทยพันธุ. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร
: เอช อาร เซ็นเตอร ๒๕๕๑), หนา ๑๑๒.
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๒.๓ การบริหารความรู (Knowledge Management)
การบริหารความรู ไดรับการพูดถึงกันมากในปจจุบันเปนยุคของการแขงขันกันที่
ทรัพยสินที่จับตองไมได (Intangible Assets) ความรูเปนหนึ่งในทรัพยที่จับตองไมไดในตัว
พนักงานทุกคนในองคการ และเปนหนึ่งในเครื่องมือสอดแทรกในเรื่องของการพัฒนาองคการ
(Organization Development Intervention) ดังนั้นการบริหารความรูจึงเปนหนาที่โดยตรงหนาที่
หนึ่งในงานพัฒนาการทรัพยากรมนุษย ซึ่งในที่นี้การบริหารความรูสามารถทําไดหลายวิธี คือ
๑) From Tacit to Tacit คือ การแลกเปลี่ยนความรูที่ซอนเรนกับบุคคลอื่น อันเปน
การแลกเปลี่ยนทางเทคนิคและรูปแบบความคิดทางจิต (Mental Model) โดยไมใชภาษาในการ
สื่อสาร แตใชการสังเกตการณเอาอยางและการฝกฝน ตัวอยางเชน การฝกอบรมขณะทํางาน
(On - the – job training) การติดตามผูเปนตัวอยางในการทํางาน (Shadowing) ระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring) การฝกหัดงาน (Apprenticeship)
๒) From Tacit to Explicit คือ การทําใหคนในองคการพยายามที่จะอธิบายและ
สังเคราะหความรูที่มี โดยใชการอุปมา และการตั้งสมมติฐานใหออกมาในรูปของเอกสาร หรือสื่อ
ที่สามารถเก็บไวได และมอบไปสูผูอื่นได ซึ่งนับไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ตัวอยางเชน การ
เขียนกรณีศึกษา (Case Study) การระดมสมอง (Brainstorming) การจักอภิปราย (Discussion)
๓) From Explicit to Explicit คือ บุคคลที่สามารถนําความรูที่เปน Explicit ที่
ตางกันมาประกอบกันไปสูสิ่งใหม ๆ โดยแลกเปลี่ยนทางการประชุมสื่อ เอกสาร บทสนทนาทาง
โทรศัพท แลวนํามาสันนิษฐานหรือตีความอีกครั้งจากขอมูลที่มีอยูเดิมประกอบเขาไป กอใหเกิด
เปนความรูใหมขึ้นมา ตัวอยางเชน แผนที่ความรู (Knowledge Map) การจัดทําฐานขอมูล
(Data - based) การจัดประชุมสัมมนา (Seminar)
๔) From Explicit to Tacit คือ การไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยพนักงานได
ดูดซับความรูจากสื่อเอกสารสิ่งตีพิมพตาง ๆ เขามาไวในตนเอง ตัวอยางเชน มีการสรางนิสัยรัก
การอาน หองเรียนเสมือนจริง (Simulation) การฝกงาน (Internship) การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play)
ดังนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยยุคการบริหารปจจุบันจะตองใหความใสใจใน
การจั ด การความรู ดั ง กล า วข า งต น เพื่ อ ให ค วามรู ข องพนั ก งานที่ มี อ ยู ใ นองค ก ารได รั บ การ
เปลี่ยนเปนสินทรัพยอันมีคาขององคการ ซึ่งจะชวยใหองคการมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดอีกดวย และนอกจากนี้ สิ่งที่สําคัญก็คือ องคการและผูที่มีหนาที่ดานการพัฒนาบุคลากร
จะตองประเมินไดวาบุคลากรมีหรือขาดคุณลักษณะใด ๆ ที่อยูในกลุม Competency แลวจึงจัด
กระบวนการพัฒนาคนใหมีความสอดคลองกับสภาพขององคการและบุคลากร ดวยวิธีการตาง ๆ
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ไมวาจะเปนการฝกอบรม การใหการศึกษา การมอบหมายงานพิเศษ การใหคําปรึกษาโดย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนตน อยางเหมาะ๑๓ อันนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
๓. Motivate (การสรางแรงจูงใจ)
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยนอกจากตองรับผิดชอบในการจัดการความรู จัดการ
ฝกอบรมพัฒนาใหพัฒนารับความรู พัฒนาทักษะไปแลวยังตองจัดการกับสภาพแวดลอมใน
องคการ และผลประโยชนตอบแทนที่จะชวยทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการถายโอนความรู
ทักษะตางๆ ที่มีไปชวยใหเกิดประโยชนในการทํางาน ซึ่งที่ผานมาตองยอมรับวาองคการ
จํานวนมากสูญเสียเงินไปกับการฝกอบรมพัฒนาที่ไมไมไดกอใหเกิดผลใด ๆ แกองคกร
หากจะแบงแรงจูงใจของมนุษยตามแนวคิดของ Cook และ Hunsake ก็สามารถ
แบงออกไดเปน ๒ กลุมใหญ ๆ คือแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) และแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งผูบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองสรางสมดุลใน
แรงจูงใจทั้งสอง
- แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
แรงจูงใจภายนอก เชน สภาพแวดลอมของงาน รายได สวัสดิการ นโยบายองคกร
รถประจําตําแหนง หองทํางาน/ที่จอดรถสวนตัว
- แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
แรงจูงใจภายในเกิดจากความสัมพันธระหวางพนักงานและงานที่ทําความรูสึกถึง
ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับความทาทาย การไดรับความไววางใจ ความกาวหนาในงาน
ความมั่นคงในงาน การมีอิสระและกรรมอบอํานาจที่เหมาะสมในการทํางาน
ในการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในองคการนี้จะเห็นไดจากในอดีตวา การใชการ
ลงโทษและการใหรางวัล มักถูกนํามาใชในการบริหารเพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือมีพฤติกรรมที่องคการพึงประสงค แตการบริหารปจจุบันจะมีเพียง Stick and Carrot คงไม
เพียงพออีกตอไป พฤติกรรมของพนักงานมีความตองการที่ซับซอนมากขึ้น จนในบางครั้งใช
Stick หรือ Carrot มากเกินไปอาจทําใหเกิดผลในทางตรงกันขาม เชน แทนที่คนจะเกรงกลัว ยุติ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค แตกลับกลายวาบางครั้งยิ่งใช Stick มากขึ้น คนก็ยิ่งทําพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคมากขึ้น ตัวอยางเชน ผูบริหารพยายามที่จะลดโทษพนักงานที่ไมสามารถมีผล
ปฏิบัติงานไดตามดัชนีชี้วัดผลงาน (KPl; Key Performance Indicator) โดยจะมีการพิจารณา
โยกยายในทันที แทนที่พนักงานจะพยายามอยางเต็มความสามารถในการที่จะทําใหไดตามเปา
๑๓

ศรัณย ศรีสวัสดิ์, ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความคิดเห็น
ของพนักงานในบริษัทผูจําหนายรถยนต จังหวัดเชียงราย, การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๑), หนา ๔๖.

๓๓

หรือตัว ชี้วั ดดั งกลาวกลับ กลายวาพนักงานคิดวาทํายังไงก็ ไมมีทางถึ งตามเป า ก็ เลยไมทํา
เสียเลยดีกวา หรืออาจใชวิธีลัดในการที่จะทําใหไดเปาโดยไมคํานึงถึงวาองคการจะไดรับความ
เสียหายในเรื่องอื่นตามมาหรือไม กรณีเชนนี้มีอยูใหเห็นมากมายในองคการที่ใชการตั้งดัชนีชี้
วัดผลงานที่เกินความสามารถของพนักงาน และมีการนําบทลงโทษตาง ๆ มาใชกับพนักงาน
ในกรณีการใช Carrot มากขึ้นแลวพนักงานจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมากขึ้น
แตกลับลดพฤติกรรมลงก็เห็นไดจากตัวอยางองคการหนึ่งที่มีการนําเอาเรื่องการจัดการความรู
(knowledge management) มาใชในองคการ โดยจัดใหพนักงานที่มีความรูมาแลกเปลี่ยนกัน
(knowledge sharing) โดยเขียนวิธีการแกปญหาและการตัดสินใจเปนกรณีศึกษาลงใน website
ของบริษัท ในระยะแรกมีพนักงานของพนักงานบริษัทใหความสนใจไมมากนัก แตเมื่อมีการ
ปฏิบัติไปไดระยะหนึ่งพนักงานเริ่มเห็นผลประโยชนของการนํา knowledge sharing มาใชใน
องคกร ซึ่งทําใหพนักงานไดประโยชนจากการที่ไมตองไปลองผิดลองถูกอีก แตสามารถนํา
เรื่องราวจากกรณีศึกษาไปใชในการแกไขปญหาของตนได ผูบริหารระดับสูงของบริษัทเองก็เห็น
ผลจากการนําความรูมาแลกเปลี่ยนกัน (knowledge sharing) จึงขอใหผูบริหารทางดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจัดการจายผลตอบแทนใหกับพนักงานที่เขียนกรณีศึกษาและพนักงานที่
เขาไปใชกรณีศึกษาในการทํางาน โดยผูบริหารดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดมีการจัดทํา
แต ม คะแนนแจกจา ยให กั บ พนั ก งานที่เ ขาร ว มการนํา ความรู ม าแลกเปลี่ ยนกั น (knowledge
sharing) ซึ่งแตมคะแนนนี้พนักงานสามารถทําการสะสมและแลกเปนของหรือเงินรางวัลไดใน
ปลายป ผลจากการกํ า หนดรางวั ล นี้ ทํ า ให เ กิ ด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารไม เ คยคาดคิ ด มาก อ นคื อ
พฤติกรรมการนําความรูมาแลกเปลี่ยนกัน (knowledge sharing) ลดลงอยางมาก ซึ่งตอมาผู
บริหารงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทราบวาพนักงานรูสึกวาตนเองกําลังทําเรื่องนี้เพื่อ
เงิน มิใชเพื่อเพื่อนรวมงานหรือองคการ
อย างไรก็ ต ามแรงจูงใจทั้ งสองในบางโอกาสก็ไมส ามารถแยกประเภทได อยา ง
ชัดเจน เชนการไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนง อาจมองวาเปนแรงจูงใจภายในเพราะเปนสัญลักษณ
ของความสําเร็จและความสามารถ แตการไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงมักผูกโยงกับเงินเดือน
และสวัสดิการที่สูงขึ้นอันเปนแรงจูงใจภายนอก ซึ่งจากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาการสราง
แรงจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมตามที่องคการตองการนั้นเปนเรื่องที่ซับซอนเรื่องหนึ่ง
ดังนั้น เรื่องของการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในองคการจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือผูบริหารองคการจะตองใหความใสใจเปนพิเศษ โดย
จะตองมีการจัดการความรูใหกับพนักงาน หรือมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางคนใน
องคการควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานอยางเหมาะสม เพราะถือไดวาแรงจูงใจ
เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่จะกอใหเกิดการเรียนรูของคนในองคการ หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งแรงจูงใจนั้นจะเปนแรงผลักดันใหคนในองคการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ซึ่งใน
ขณะเดียวกันบุคคลที่ไดรับการจูงใจก็จะกอใหเกิดความกระตือรือรนและพยายามดิ้นรนเพื่อ

๓๔

หาทางทํางานนั้น ๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้จึงสามารถกลาวไดวาการเรียนรูของคน
ในองคการนั้นจะเกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับการสรางแรงจูงใจเปนสําคัญดวย
เชนกัน๑๔

๒.๓ กิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูผานการฝกอบรม
การศึกษาและการพัฒนา ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จําตองมีการจัดชุด
ของกิจกรรมอยางเปนระบบที่จะนํามาดําเนินการภายในชวงเวลาหนึ่งที่ไดกําหนดไว กิจกรรม
ดังกลาวนี้ไดออกแบบไวเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองคการและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมขององคการ โดยการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น Nadler and Nadler ไดอธิบายวา
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ๆ ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเนนในงานปจจุบันที่
เกี่ยวกับความรู ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมในการทํางาน โดยเปนความพยายามในการ
วางแผนขององคการสําหรับชวยใหบุคลากรไดรับความรู ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมใน
การทํ า งานเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ตั้ ง ไว และมุ ง หวั ง ให บุ ค ลากรได นํ า ความรู ทั ก ษะ
ความสามารถไปใชในการทํางานไดทันที หรือมีพฤติกรรมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความตองการขององคการ โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อใหบุคลากรในองคการเกิดการเรียนรู ซึ่ง
เปาหมายดังกลาวจะมีความเกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัล เชน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การเพิ่มเงินเดือน การประกาศยกยองและการชมเชย เปนตน ใน
ปจจุบันการฝกอบนมถูกมองเปนเปาหมายเชิงกลยุทธที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดการ
ผลการปฏิบัติงาน (performance management process) เพื่อสรางความมั่นใจแกองคการวา
บุคลากรสามารถทํางานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ เปนการกําหนดเปาหมายของ
องคการควบคูไปกับการจัดการฝกอบรม การประเมินผลและการใหรางวัล โดยองคการจะมีการ
จัดการฝกอบรมขึ้น ก็ตอเมื่อเล็งเห็นความสําคัญตอสถานการณ ดังตอไปนี้
๑.๑ บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานต่ํา (performance Deficiencies) อันเนื่องมาจาก
การรับบุคลากรใหม การที่บุคลากรขาดทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงาน เปนตน
๑.๒ องคการมี สินค าหรือบริการใหม หรื อมีกระบวนการในการทํางานใหม (new
products and processes) ทําใหองคการมีการจัดการฝกอบรมขึ้น เพื่อลดคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากกวาหากปลอยใหบุคลากรเรียนรูดวยตนเองแบบลองผิดลองถูก
๑๔

๑๓๑.

พงษพันธ พงษโสภา, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๔), หนา

๓๕

๑.๓ องคการมีนโยบายใหม (new policies) องคการจะจัดการฝกอบรมขึ้นเพื่อ
ชี้แจงนโยบายใหมใหบุคลากรทราบ เพื่อที่จะไดรับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางที่สอดคลองกับ
นโยบายขององคการ
๒. การศึกษา (Education) เปนกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเนนงานในอนาคต เปนการ
เตรียมบุคลากรสําหรับการเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การพัฒนาสายอาชีพ โดยการศึกษาเปน
ระบบที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางปญญา แนวคิด ความเขาใจสังคมและผล
การปฏิบัติงานผานกระบวนการเรียนรู และนอกจากนั้น การศึกษา อาจหมายถึง การสงเสริมให
มีการดูงานในองคการหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่สูง และการสงเสริม
ใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่ชวยเพิ่มพูนคุณวุฒิของบุคลากรใหมีความรูที่
ดีขึ้นหรือไดรับความรูใหม ๆ เขามา๑๕
๓. การพั ฒ นา (Development) เปน กิ จ กรรมการเรีย นรู ที่ไ มเ กี่ย วข อ งกับ งาน
ทั้งนี้จึงเปนสิ่งที่พิจารณายากเมื่อเปรียบเทียบกับการฝกอบรมและการศึกษาที่ใหผลลัพธในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซึ่งการพัฒนาดังกลาวนี้ อาจเปนการมองระยะไกลใน
การเตรียมบุคลากรใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตขององคการในอนาคต และ
งานในอนาคต โดยปกติการพัฒนาเปนศัพทที่ใชโดยมีความหมายคลอบคลุมการฝกอบรมและ
การเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ดวยเทคนิคตาง ๆ เชน การ
ฝกอบรม การแนะนํางาน การศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนรูแกบุคลากร
ซึ่งมีจุดหมายทั้งองคการและบุคลากร ดังนี้
๓.๑ จุดหมายขององคการ กิจกรรมการพัฒนามีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง โดยจะชวยเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรในการเรียนรูสิ่ง
ตา ง ๆ ที่ จะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต เช น การพั ฒ นาการจั ด การ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการ โดยประเมินความจําเปนเชิงกลยุทธขององคการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการในปจจุบัน และพัฒนาผูจัดการทั้งในปจจุบันและอนาคต
๓.๒ จุ ด หมายของบุ ค ลากร กิ จ กรรมการพั ฒ นาช ว ยให บุ ค ลากรขององค ก าร
เพิ่ มพู นความรู ทักษะและทั ศนคติที่ดี รวมทั้งเป นการเปดโอกาสให บุคลากรไดแสดงความ
คิดเห็นและความสามารถภายในออกมา

๑๕

สุจิตรา ธนานันท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๕๐), หนา ๒๖.

๓๖

จากที่ก ล า วมาข า งตน เกี่ ยวกับ องคป ระกอบของกิ จ กรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย เพื่อใหเห็นภาพโดยรวมของกิจกรรมดังลาวอยางชัดเจน สามารถแสดงใหเห็นไดจาก
ตารางเปรียบเทียบ ดังนี้๑๖
มิติ

การฝกอบรม

การศึกษา

การพัฒนา

๑. จุดเนน

๑. มุงงาน

๑. มุงบุคคล

๑. มุงองคการ

๒. วัตถุประสงค

๒. เพิ่มความรูทักษะ
ทัศนคติ

๒. เพิ่มความรูสติ
ปญญา การปรับตัว

๒. เพิ่มประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติงาน

๓. ระยะเวลา

๓. เวลาสั้น ๆ

๓. เวลานาน

๓.เวลาสั้นและตอเนื่อง

๔. เกณฑการพิจารณา

๔. งานที่ทํา

๔. อายุและสติปญญา

๔. ศักยภาพ

๕. กลุมเปาหมาย

๕. ผูปฏิบัติ

๕. บุคคลทั่วไป

๕. ผูบริหาร

๖. การประเมินผล

๖. วัดผลที่การทํางาน

๖. วัดผลที่การสอน

๖.วัดผลที่ความ สําเร็จ
ขององคการ

ตารางที่ ๒.๑ เปรียบเทียบกิจกรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, สุจิตรา ธนานันท, หนา ๒๓.
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบที่ไดชี้ใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามองคประกอบทั้ง ๓ ดังกลาว จึงสามารถกลาวไดโดยสรุปวา กิจกรรม
การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนาถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยสามารถประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ระยะสั้นและระยะยาวทั้งระดับองคการ ระดับงาน และระดับบุคคล ดังนี้ คือ (๑) ผลกระทบระยะ
สั้น เชน ปฏิกิริยาตอกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนา การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทัศนคติ ผลการปฏิบัติงาน เปนตน (๒) ผลลัพธระดับยาว ระดับองคการ เชน การปรับปรุง
ผลิตผลการลดตนทุน การปรับปรุงการใหบริการลูกคา การปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรไว
เปนตน และระดับบุคคล เชน การเพิ่มความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาทางอาชีพ และการมี
ความสามารถในการทํางานตามที่องคการตองการไดทันที เปนตน
๑๖

สุจิตรา ธนานันท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๕๐), หนา ๒๓.

๓๗

อยางไรก็ตามการแบงแยกการฝกอบรม การเรียนรู การศึกษา สามารถกลาวไดวา
บางครั้งยังมีการคาบเกี่ยวกันอยู เชน การศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนที่คาดหมายวา
จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ป ระกอบไปด ว ยเทคนิ ค การฝ ก อบรม โดยเมื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของ
สมรรถนะการแบงแยกระหวางการศึกษาและการฝกอบรมยิ่งมีความคลุมเครือมากขึ้น ทั้งนี้ จึง
ไมใ ชวิ ธีที่ ดีที่ สุดเพี ยงวิธี เดียว จะตองประกอบดวยองค ประกอบอีกมากมาย ซึ่ งในการที่จะ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนามนุษยนั้น องคการจําตองมีวิธีการที่หลากหลายผสมผสานกันไป ดัง
จะไดกลาวตอไปในสวนของรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่กลาวไดวาเปนรูปแบบตาง
ๆ ที่ ผู บ ริ ห ารหรื อ นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยในองคการอยางเหมาะสม
๒.๓.๑ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนวิธีการที่จะนําไปใชในการทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหการปฏิบัติงานในองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะใชวิธีการใดนั้น
นักพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะต อ งคํา นึ ง ถึง ความเหมาะสมขององค การ รู ป แบบการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยดังกลาวในที่นี้ ก็สามารถจําแนกออกเปนหลายวิธีดวยกัน๑๗ ดังนี้
๑. Coaching เปนวิธีการที่หัวหนางานจะสอนงานลูกนองโดยเปนการสอนตัวตอตัว
ซึ่งหัวหนางานที่ดีตองมีศิลปะในการพูด มีความตองการอยากถายทอดความรู และยอมรับใน
ความแตกตางระหวางบุคคล
๒. Games คือการสรางสถานการณจําลองเพื่อชวยในการแกไขปญหา โดยอาจจะ
ใชในการคัดเลือก หรือทดสอบผูสมัครงาน
๓. Cases เปนวิธีการใหรายละเอียดของสถานการณขอเท็จจริง เปดโอกาสใหผู
เขารับการอบรมไดทดสอบแนวคิดของตนเอง และฝกทักษะในการแกปญหา
๔. Discussion เปนการแบงกลุมการอบรมออกเปนกลุมยอย ๆ เพื่ออภิปรายใน
หัวขอที่กําหนด
๕. Behavior modeling เปนการใชวิดีโอที่จัดทําขึ้น เพื่อแสดงถึงปญหาวาแตละคน
มีวิธีการอยางไร การทําวิดีโอขึ้นมาใช จะชวยทําใหแตละคนเห็นขอบกพรองของตนเอง ซึ่งถือ
วาเปนการพัฒนาตนเองไดอีกทางหนึ่ง
๖. In-basket training เปนเทคนิคการอบรมที่เหมาะสมกับผูบริหาร เพื่อดู
ความสามารถในการบริ ห าร เช น รู จั ก การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงาน หรื อ ได รู จั ก การ
มอบหมายงานหรือไม
๑๗

ณัฏฐิรา เจริญบุญ, “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล ใน
เขตพื้นที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธปริญญาศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการ
พัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๒๕๕๑), หนา ๑๕.

๓๘

๗. Internships เปนการฝกปฏิบัติจริง
๘. Role playing เปนการแสดงบทบาทสมมติ โดยผูเขารับการอบรมจะตองสมมติ
หนาที่และลองแสดงตามที่เหตุการณจําลองขึ้นมา
๙. Job rotation เปนการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน หนาที่หรือตําแหนง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู และประสบการณ
๑๐. Programmed Instruction เปนบทเรียนที่เขียนขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนเรียนดวย
ตนเองเหมือนกับกําลังไดรับการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูสอน โดยบทเรียนจะใหความรูครั้ง
ละนอย ๆ ตามลําดับ แลวใหผูเรียนตอบคําถาม และหลังจากที่ตอบคําถามแลวสามารถที่จะรู
คําตอบไดวาถูกหรือผิด
๑๑. Lecture การอบรมโดยการบรรยายเพื่อตองการเพิ่มพูนความรู
๑๒. Apprenticeship การฝกงาน
๑๓. Simulators เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยการแสดงเหตุการณหรือ
เรื่องราวใหเห็นเหมือนจริง โดยผูอบรมจะเปนผูแสดงแลวใหคนอื่นสังเกต

๒.๔ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีตะวันตก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะและเจตคติที่ดี ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลใหสอดคลองกับวัฒนธรรมที่พึงประสงคขององคการ และสามารถปรับตัว
ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นของสภาพแวดล อ มได การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะประสบ
ความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายดังกลาวจําเปนที่จะตองมีการวางแผนและดําเนินการอยางเปน
ระบบเปนขั้นตอน ซึ่งในที่นี้จะไดอธิบายถึงแนวคิดการจัดลําดับขั้น ของเฮอรเบิรต จี ฮีนีแมน
และคณะ (Herbert G. Heneman et al) ที่ไดเสนอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในฐานะ
ที่เปนบุคลากรขององคการไว ๔ ขั้นตอน๑๘ดังแผนภาพตอไปนี้

๑๘

ปภาวดี ประจักษศุภนิมิต, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคการ” หนวยที่ ๓, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา ๙๔ – ๙๕.

๓๙

การะบุความ
ตองการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

การคัดเลือก ออกแบบ
และดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

การประเมินผล
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

แผนภาพที่ ๒.๔ การจัดลําดับขั้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ, ปภาวดี ประจักษศุภนิมิต, หนา ๙๔.
จากแผนภาพที่แสดงจะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถกลาวได ดังนี้
๑. การระบุความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความตองการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากชองวางระหวางผลการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง กับผลการปฏิบัติงานที่องคการตองการ ปญหานี้มีความสําคัญตอองคการ
และสามารถแกไขไดโดยการใหการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา
๒. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลังจากที่ไดระบุความตองการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ขั้นตอมาก็จะเปนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้เพราะ
โดยทั่ว ไปแลวความตองการพั ฒนาทรัพยากรมนุษยมักจะมีมากมายเกินกวาที่จะจัดการได
ทั้งหมด ภายใตทรัพยากรที่มีจํากัดขององคการ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดกลยุทธ
ใหตอบสนองตอความตองการใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได ภายใตทรัพยากรมนุษย เงินทุนและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มี ขั้นตอนการจัดสรรในการกําหนดกลยุทธจะเริ่มจากการลําดับความ
จําเปนของความตองการทรัพยากรมนุษย ขั้นตอมาก็จะจัดสรรทรัพยากรใหแตละโครงการ
ตามลําดับ ขั้นสุดทายจึงเปนการบูรณาการโครงการตาง ๆ ใหเปนแผนดําเนินการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย อนึ่งในการตัดสินใจลําดับความจําเปนของความตองการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมักตองมีเกณฑซึ่งปรากฎในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับประเด็นที่วา
“ใคร จะเปนผูรับการพัฒนา และบุคคลที่รับผิดชอบเปนใคร
อะไร เปนโปรแกรมหรือรายการหลักในการพัฒนา
ขอบเขตระยะเวลาที่กําหนดการพัฒนา คือเมื่อใด
ทรัพยากรและอุปกรณหรือเครื่องมืออะไรที่มีความจําเปนตองใช”
๓. การคัดเลือก ออกแบบ และดําเนินกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขั้นนี้เปน
การคั ด เลื อ กและออกแบบโครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ซึ่ ง ต อ งเริ่ ม จากการกํ า หนด

๔๐

วั ต ถุ ป ระสงค ข องการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย โดยทั่ ว ไปแล ว วั ต ถุ ป ระสงค ข องการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยสมารถจําแนกออกไดลักษณะ ไดแก วัตถุประสงคการเรียนรู วัตถุประสงคดาน
ทัศนคติ วัตถุประสงคดานทักษะ วัตถุประสงคดานพฤติกรรมการทํางานและวัตถุประสงคดาน
ผลที่ไดรับขององคการ วัตถุประสงค ๓ ลักษณะแรกเปนวัตถุประสงคระยะสั้น สวนอีกสอง
ลักษณะหลังเปนวัตถุประสงคระยะยาว เมื่อไดกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แล ว ขั้นต อมาจะเป นการพิ จารณาเนื้อหาของโครงการพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย ซึ่งเปนการ
กําหนดหลักสูตรที่จะใหผูที่เขารับการพัฒนาไดเรียนรู หรือมีสวนรวมในโครงการ ซึ่งขั้นตอน
ตอมาก็จะเปนการกําหนดวิธีการและเทคนิคที่จะใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และหลังจาก
นั้นขั้นตอนตอมาก็จะเปนการนําเอาวิธีการและเทคนิคนั้นมาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔. การประเมิ นผลการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ขั้ นตอนสุ ดท ายของ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็คือการประเมินผล ซึ่งสามารถกระทําไดใน ๒ ระดับ
ระดั บ แรก คื อ การพิจ ารณาว า การดํา เนิ น การตามโครงการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แต ล ะ
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม ระดับที่สอง เปนการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งหมดวาตอบสนองตอความ
ตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการหรือไม
โนอี และคณะ (Noe et al) ไดอธิบายกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แนวทางการฝ ก อบรมและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยโ ดยการออกแบบการสอน (instructional
design) วาเปนกระบวนการที่เปนระบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับความ
จําเปน ดังนี้๑๙
๑. การประเมินความจําเปน (needs assessment) คือ กระบวนการประเมิน
องคการ เพื่อตรวจสอบวาการฝกอบรมและการพัฒนาจะเกิดขึ้นในบริบทอะไร การประเมิน
บุคลากรวาใครบางจําเปนที่จะตองไดรับการฝกอบรม และการประเมินงานวาควรจะจัดการ
ฝกอบรมในเรื่องอะไรเพื่อใชวางแผนการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ โดยทําการวิเคราะห ๓
ระดับ คือ
๑.๑ การวิเคราะหองคการ เปนกระบวนการกําหนดถึงความเหมาะสมของการ
ฝกอบรม โดยประเมินคุณลักษณะขององคการจากกลยุทธ ความพรอมของทรัพยากรที่จะใช
และการใหการสนับสนุนตอกิจกรรม เชน งบประมาณ ระยะเวลา และผูเชี่ยวชาญดานการ
ฝกอบรม เปนตน

๑๙

สมชาย สรรประเสริฐ, “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกองบัญชาการตํารวจทองเทีย่ ว
สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาตร),
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หนา ๑๗- ๑๘.

๔๑

๑.๒ การวิเคราะหบุคคล เปนกระบวนการกําหนดความจําเปนและความพรอม
ของบุคลากรเปนรายบุคคล โดยพิจารณาจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การมี
เทคโนโลยีหรือบริการใหม ๆ ที่ทําใหบุคลากรขาดความรู ทักษะและความสามารถ
๑.๓ การวิเคราะหงาน เปนกระบวนการระบุถึงความรู ทักษะและพฤติกรรมที่
ควรจะใหความสําคัญในการจัดกิจกรรม ซึ่งปกติจะดําเนินการควบคูไปกับการวิเคราะหบุคคล
ดวย
๒. ความพรอมในการฝกอบรม (readiness for training) เปนการประสานระหวาง
คุณลักษณะของบุคลากร เชน ความสามารถในการเรียนรู ทัศฯคติตอการฝกอบรม แรงจูงใจใน
การเรียนรู และสภาพแวดลอมของงานที่สนับสนุนตอการฝกอบรม ไดแก สถานการณที่บังคับ
เชน การขาดแคลนงบประมาณ การที่ไม มี เ วลาสําหรั บ การฝ ก อบรม ความลม เหลวในการ
สนับสนุนอุปกรณ/เครื่องมือหรือเนื้อหาหลักสูตรสําหรับการฝกอบรม เปนตน การสนับสนุนทาง
สังคม เชน การเปดโอกาสใหนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนและเปดโอกาสใหเขารับการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานจากการนําความรู
ที่ไดมาใชในการปฏิบัติงาน เปนตน
๓. การวางแผนการฝกอบรม (planning the training program) เมื่อพบวา มีความ
จํ า เป น ในการฝ ก อบรมและบุ ค ลากรมี ค วามพร อ มที่ จ ะเรี ย นรู ถื อ เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการฝ ก อบรมหรื อ ฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข ององค ก ารที่ จ ะต อ งวางแผนการ
ฝก อบรม โดยเริ่ม จากการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ช ว ยให ผู ส อนและผู เ ขา รั บ การ
ฝกอบรมทราบถึงความตองการขององคการและสามารถใชวัดความสําเร็จของแผนงานการ
ฝกอบรม การกําหนดผูเขารับการฝกอบรม ผูสอน เนื้อหา วิธีการฝกอบรมและการประเมินผล
การฝ ก อบรม เป น ต น โดยสามารถจั ด การฝ ก อบรมจากบุ ค ลากรภายในองค ก ารหรื อ จ า ง
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเปนผูถายทอดดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การฝกอบรมในหองเรียนเพื่อ
ชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของบุคลากร เชน การบรรยาย การถกแถลงกรณีศึกษา การตั้งคําถามคํ า ตอบ การแสดงบทบาทสมมติ และการเรี ย นรู ผ า นทางไกล เช น การเรี ย นรู ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน การฝกอบรมในที่ทํางาน เชน การฝกปฏิบัติงานเพื่ออบรมทักษะในการ
ทํางาน สถานการณจําลองเพื่อฝกอบรมทักษะในการตัดสินใจตัวแบบพฤติกรรมเพื่อฝกอบรม
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและโปรแกรมประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมและการ
เปนผูนํา นอกจากนี้ สามารถใชการปฐมนิเทศ (orientation of new employees) สําหรับ
บุคลากรใหมโดยเปลี่ยนแปลงจากการนําเสนอ เพียงกฎและระเบียบขององคการตามปกติเปน
ใหความสําคัญกับพันธกิจขององคการ ตลอดจนวิธีการฝกอบรมตองคํานึงถึงความหลากหลาย
ของบุคลากร (diversity training) ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม ภาษาเชื้อชาติ ทําให
จําเปนตองปฏิบัติอยางเปนธรรมและมีความเสมอภาคกัน

๔๒

๔. การนําแผนงานการฝกอบรมไปปฏิบัติ (implementing the training program)
ตองคํานึงถึงหลักการเรียนรูวาคนสามารถเรียนรูไดอยางไร ปกติบุคลากรจะสนใจเรียนรูเรื่องที่
เกี่ยวกับงานในปจจุบันจึงตองอาศัยการสื่อสารอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคของการเรียนรู การ
นําเสนอข อมู ล ที่ มีค วามเด นชัดและจดจํ าได งาย และการชวยเหลือผูเ ขารับการฝกอบรมให
สามารถนําความรูไปใชในการทํางานรวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดลอมของการเรียนรู เชน
อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะจากการฝกอบรมและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง
๕. การวัดผลลัพธของการฝกอบรม (measuring results of training) เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ปกติจะกําหนดการวัดตั้งแตการพัฒนาแผนงานการฝกอบรมพรอมไปกับการ
กําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาเพื่อระบุถึงวิธีวัดความสําเร็จโดยวัดไดจาก (๑) ความพึงพอใจ
ของผูเขารับการฝกอบรม (๒) ความรูหรือความสามารถที่จะไดรับจากการฝกอบรม (๓) การนํา
ทักษะและพฤติกรรมใหมที่ไดจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน (๔) การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานทั้งระดับบุคลและองคการ สามารถใชการทดสอบสําหรับวัดความรู เชน การประเมิน
ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม การเปรียบเทียบระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับผูที่ไมไดรับการ
ฝกอบรม การทดสอบกอนและหลัง และการทดสอบหลังการสําเร็จการฝกอบรม เปนตน การ
สังเกตเพื่อประเมินทักษะแลพฤติกรรมและการสํารวจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อยางไรก็
ตาม การจัดการฝกอบรมจะเกี่ยวของกับงบประมาณจึงตองวัดทางเศรษฐกิจ เพื่อประเมินความ
คุมคาของแผนงานการฝกอบรมดวย
ดีสไซเออร (Dessier) ไดอธิบายกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมาย
ของกระบวนการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การวิเคราะหความจําเปนการฝกอบรม ขึ้นอยูกับวาจะฝกอบรมบุคลากรใหม
หรือปจจุบัน กรณีบุคลากรใหมวาวิเคราะหความจําเปนจะซับซอนมากขึ้น ดังนี้
๑.๑ การวิเคราะหงาน (task analysis) เปนการประเมินความจําเปนในการ
ฝกอบรมบุคลากรใหมที่ขาดประสบการณเพื่อกําหนดทักษะเฉพาะจําเปนสําหรับการทํางาน
สามารถพิจารณาจากคําพรรณนาลักษณะงาน (job descriptions) และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง (job specification) เกี่ยวกับขอบขายของงานและทักษะที่จําเปนในการทํางาน
๑.๒ การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน (performance analysis) เปนการประเมิน
ความจําเปนสําหรับการฝกอบรมบุคลากรในปจจุบันที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํา ทําใหตองไดรับการ
ฝกอบรมหรือดวยวิธีอื่น โดยเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ควรจะเปนและ
ระบุใหเห็นวา เปนปญหาที่เกิดกับบุคลากรไมมีความสามารถทํางาน เชน บุคลากรไมรูวาจะทํา
อะไร มาตรฐานกําหนดไวแคไหน หรือเกิดจากบุคลากรไมตั้งใจทํางาน เมื่อวิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงาน พบวา การฝกอบรมเปนวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจึงกําหนดเปนวัตถุประสงค
การฝกอบรม

๔๓

๒. การออกแบบการสอน (instructional design) เปนการรวบรวมขอมูลจัดทํา
เนื้ อ หาที่ จ ะใช ใ นการฝ ก อบรม เอกสาร แบบฝ ก หั ด และกิ จ กรรมต า ง ๆ โดยต อ งเข า ใจถึ ง
หลักการเรียนรู (the principle of learning) การจัดการฝกอบรมดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก
การฝกอบรมที่ทํางาน เชน การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานการมอบหมายงานพิเศษ
การฝกปฏิบัติงาน การบรรยาย สถานการณจําลอง ตลอดจนการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
เรียนรู และการเรียนรูทางไกล เปนตน
๓. ความเที่ยงตรง (Validation) เปนการทดสอบความถูกตองของแผนงานการ
ฝกอบรมโยทดลองใชกับผูเขารับการฝกอบรมที่เปนกลุมตัวอยางกอนนําไปใชจริง
๔. การนําไปปฏิบัติ (implementation) เปนการนําแผนงานการฝกอบรมไปปฏิบัติ
จริงกับกลุมเปาหมายที่จําเปนตองไดรบั การฝกอบรม
๕. การประเมิ น (evaluation) เพื่ อ ประเมิ น ความสํ า เร็ จ หรื อ ความล ม เหลวของ
แผนงานการฝ ก อบรมโดยวัด ผลลั พ ธ จ ากการประเมิ น ปฏิ กิริ ย า (reaction) วา ผูเ ข า รับ การ
ฝกอบรมชอบหรือคิดวามีประโยชนหรือไม การประเมินการเรียนรู (learning) เชน การทดสอบ
เปนตน การประเมินพฤติกรรม (behavior) เพื่อดูวาพฤติกรรมไดเปลี่ยนไปหลังจากการไดรับ
การฝกอบรมหรือไม และการประเมินผลลัพธ (results) วา บรรลุ ต ามวัตถุประสงค ของการ
ฝกอบรมหรือไม
มอนดี้ แอนด มอนดี้ (Mondy and Mondy) ไดอธิบายกระบวนการฝกอบรมและ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไ ว ว า เป น กระบวนการเพื่ อ คาดการณ แ ละตอบสนองต อ ความ
เปลี่ยนแปลงโดยแบงออกเปน ๕ ขั้นตอน๒๐ ดังนี้
๑. การกําหนดความจําเปนการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (determine
specific training and development needs) สามารถวิเคราะหไดหลายระดับ
๑.๑ การวิเคราะหองคการ (organizational analysis) พิจารณาจากภาพรวมของ
องคการ โดยศึกษาพันธกิจเชิงกลยุทธขององคการ เปาหมาย และแผนดําเนินการควบคูไปกับ
ผลลัพธของการวางแผนทรัพยากรมนุษย
๑.๒ การวิ เคราะห งาน (task
analysis) พิจารณาจากขอบขายงาน (job
description) ที่เปนแหลงที่ใหขอมูลสําคัญในการวิเคราะห
๑.๓ การวิ เคราะห บุ ค ล (person analysis) เป นการกํ าหนดความจํ าเป นการ
ฝกอบรมเปนรายบุคคลเพื่อระบุวา ใครจําเปนที่จะไดรับการฝกอบรม และความรู ทักษะ ทัศนคติ
อะไรที่จําเปนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมสามารถพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สัมภาษณ หรือการสํารวจของหัวหนางานและผูที่เกี่ยวของ เปนตน
๒๐

เรื่องเดียวกัน หนา ๒๒ - ๒๓.

๔๔

๒. การกําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรมและการพัฒนา (Establish specific training
and development objectives) ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนเพื่อใหการฝกอบรมและพัฒนา
บรรลุเปาหมายขององคการและสามารถใชในการประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมและพัฒนา
๓. การเลือกวิธีการฝกอบรมและพัฒนา (training and development methods)
ตองมีความเหมาะสมและทําใหบุคลากรไดรับความรูและทักษะที่จําเปน สามารถใชหลายๆวิธี
ผสมผสานกัน เชน ตัวแบบพฤติกรรม กรณีตัวอยาง การแสดงบทบาทสมมติ เกมการบริหาร
การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน การฝกงาน และการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน เปนตน ระบบการ
จัดการฝกอบรมและพัฒนา เชน ในที่ทํางาน มหาวิยาลัย ชุมชน การศึกษาแบบทางไกล เปนตน
นอกจากนี้ สามารถใชวิธีการแนะนําและสอนงาน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม การจัดการกับ
ความหลากหลายของแรงงาน เช น ผู ห ญิ ง ชนกลุ ม น อ ย เป น ต น การฝ ก อบรมการใช
ภาษาอังกฤษ ศีลธรรม การบริการลูกคา และการทํางานเปนทีม เปนตน
๔. การนําแผนงานการฝกอบรม (Implementing /training /and development
programs) ผู ฝ ก สอนต อ งรั บ รู ถึ ง ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ารเป า หมายของการ
ฝกอบรมและคํานึงถึงการตอตานของผูเขารับการฝกอบรม
๕. การประเมินแผนงานการฝกอบรมและการพัฒนา (evaluate training and
development programs) สามารถการใชแบบประเมินการฝกอบรมของ Kirkpatrick ซึ่งเปนที่
นิยมกันอยางกว างขวางโดยแบงการประเมินออกเปน ๔ ระดับ คือ (๑) การประเมิน ความ
คิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรม (participant opinions) เพื่อใชในการปรับปรุงการฝกอบรม (๒)
การประเมินการเรียนรู (extent of learning) เชน การทอสอบกอนและหลังเพื่อประเมินการ
เรียนรูของผูเขารับการอบรม (๓) การประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior change)
(๔) การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมและพัฒนา (accomplishment of
objectives) วา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวและสงผลที่ดีตอการปฏิบัติงาน
ดั ง นั้ น เมื่ อ กล า วถึ ง กระบวนการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ นั ก วิ ช าการ
ชาวตะวันตกไดใหแนวคิดไว หากมองโดยองรวมจะเห็นไดวา ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะเริ่ ม จากการพิ จ ารณาความต อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง การกํ า หนด
วัตถุประสงครูปแบบในการพัฒนา ดําเนินการจนถึงขั้นของการประเมินผล ซึ่งหากจะกลาวโดย
สรุป ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นั้นก็สามารแบงออกเปน ๖ ขั้นตอนหลัก
ไดแก
๑. การสํารวจสิ่งที่ตองการเพื่อจะพัฒนาที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
๒. การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓. การเลือกสรรวิธีการที่จะนํามาใชในการพัฒนา
๔. การเลือกสื่อหรือโสตทัศนูปกรณที่จะนํามาใชในการฝกอบรม
๕. การนําไปปฏิบัติ

๔๕

๖. การประเมินผลการฝกอบรม
๒.๔.๑ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ทั้ง
ในองคการและภายนอกองคการ โดยเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยดานพฤติกรรมสวนบุคคล
กลุมและทีมและสภาพแวดลอมทางธุรกิจมากที่สุด ดังนั้น การทําความเขาใจและศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาวเหลานี้ จะชวยใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๔.๑.๑ ปจจัยดานพฤติกรรมสวนบุคคล
เมื่อเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาพนักงานทุกคนในองคการไดทําหนาที่แตกตาง
กันในแตละหนวยงานจึงเปนผูขับเคลื่อน (Drive) องคการไปสูการบรรลุผลสําเร็จ การทํางาน
รวมกันแตละบุคคลอาจแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบตอบุคคลและงานที่ทําได ทั้งนี้
้
อาจกลาวถึงปจจัยดานพฤติกรรมสวนบุคคลในประเด็นตอไปนี๒๑
- การเรียนรู (Learning)
การเรี ย นรูเ ป น ความสั ม พันธ ข องการเปลี่ย นแปลงอย า งถาวรในพฤติ ก รรมบน
พื้นฐานการปฏิบัติหรือประสบการณ ทั้งนี้ บุคคลในองคการสามารถเรียนรูในเรื่องการทํางานได
หลายวิธีดวยกัน การเรียนรูจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมาตามที่เขาตองการ
หากพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนไปในเชิงบวกก็จะนําไปสูผลลัพธที่นาพึงพอใจเปนไปในทาง
ลบอาจสงผลตอการดําเนินงานขององคการได นักการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงตองเขาไปมี
สวนเกี่ยวของในการสรางการเรียนรูเพื่อสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับบุคคลและองคการให
มากที่สุด เชน การสอนงาน การฝกอบรมและการทํางานเปนทีม เปนตน เพื่อใหบุคคลมี
ความรูและทักษะในการแกปญหาในการทํางาน การฝกใหบุคคลเรียนรูในสิ่งที่ถูกตองจะทําให
เขาทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง
พฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) และพฤติกรรมซอนเรน (Covert Behavior) ซึ่งพฤติกรรม
เหลานี้ลวนมีผลตอการทํางาน เชน ทําใหขาดงานบอย ทํางานลาชาและทํางานไมมีประสิทธิภาพ
เปนตน
- การรับรู (Perception)
การรับรูเปนกระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบและแปลความหมายตามสิ่งที่ตนเอง
รู สึ ก และสั ม ผั ส จึ ง พบว า การรั บ รู ข องบุ ค คลในองค ก ารมี ค วามแตกต า งกั น ตั ว อย า งเช น
๒๑

อนิวัช แกวจํานงค, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๑, (บริษัท นําศิลปโฆษณา
จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๒๓ – ๒๔.

๔๖

บุคคลภายนอกรับรูวาบริษัท A เปนองคการนาทํางานพนักงานแตงกายเรียบรอยสภาพแวดลอม
ในการทํางานดี สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน จายคาตอบแทนสูง มีการใหบริการที่แสน
ประทับใจ เปนตน แตบุคคลในองคการกับเห็นวาบริษัทจายคาตอบแทนนอยทํางานไมเปนระบบ
สภาพแวดลอมในการทํางานไมเปนที่นาพอใจ มีการเลนการเมืองในองคการมาก การที่บุคคล
มองสิ่งเดียวกันแตมีการรับรูที่ตางกันเนื่องจากปจจัยดานผูรับรู เปาหมายและสถานการณที่มี
อิทธิพลตอการรับรู รายละเอียดดังนี้
๑. ผูรับรู (Perceiver) โดยเฉพาะคุณลักษณะสวนตัวของผูรับรูที่มีอิทธิพลตอการ
รับรู ไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณและความคาดหวัง เปนตน แตกตางกัน
๒. เปาหมาย (Target) ที่ถูกสังเกตและรับรูไมไดถูกมองไปในลักษณะหรือทิศทาง
เดียวกันขึ้นอยูกับสิ่งที่มองวาควรเปนไปในลักษณะใด ดังนั้น สิ่งที่เปนเปาหมายที่คลายคลึงกัน
ของบุคคลมีแนวโนมที่จะถูกรวมเขาดวยกัน ยิ่งมีความคลายคลึงกันมากที่เทาใดก็จะยิ่งมีความ
นาจะเปนในการรับรูวาเปนกลุมเดียวกันมากขึ้นเทานั้น
๓. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นและอยูรอบ ๆ สภาพแวดลอม
โดยมีอิทธิพลตอการรับรู ตัวอยางเชน เชาวันจันทรของการทํางานที่ทุกคนมีความสดชื่นและมี
ความสุ ข จากการได ห ยุ ด พั ก ผ อ นในวั น เสาร แ ละวั น อาทิ ต ย ห ลายคนในหน ว ยงานมี เ รื่ อ ง
สนุกสนานมาเลาสูกันฟงเมื่อเริ่มตนการทํางานแตผูจัดการกลับอารมณเสียและหนาตาไมสดใส
เหมือนกับคนอื่นทําใหรับรูไดวาผูจัดการไมไดพักผอนในวันเสาร-อาทิตยที่ผานมาตองมีปญหา
สวนตัวอยางแนนอน
ทั้งนี้ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถใชเสนทางลัด (Shortcuts) ในการตัดสิน
คนอื่นโดยการรับรูและแปลความหมายในสิ่งที่คนกระทําใหเปนที่รับรูอยางถูกตองโดยเลือกการ
รับรูมีการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อการเปรียบเทียบ มีการฉายภาพที่ไมบิดเบือนการ
รับรูตอผูอื่นและไมสรุปแบบเหมารวมในการรับรู
- ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values)
ทัศนคติเปนการประเมินในสิ่งที่หรือไมชอบซึ่งเกี่ยวพันตอวัตถุประสงค บุคคลและ
เหตุการณ สวนคานิยมเปนรูปแบบความเชื่อหรือสถานภาพสุดทายของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยูกับความ
พึงพอใจทางสังคมหรือความพึงพอใจของบุคคลมากกวารูปแบบในการปฏิบัติหรือการยุติของสิ่ง
ที่มีอยูจริง ทั้งนี้พบวาทั้งทัศนคติและคานิยมของบุคคลในองคการไดสรางความขัดแยงและ
ปญหาในการทํางานของบุคคลภายในองคการดวยกันเอง องคการจะทําอยางไรเพื่อใหบุคคลมี
คานิยมและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันจึงเปนงานในหนาที่และความรับผิดชอบที่ทาทาย
ความสามารถของนักการจัดการทรัพยากรมนุษยในแตละองคการอยางยิ่ง

๔๗

- บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพเปนรูปแบบพฤติกรรมที่ฝงแนนและทนทานของสวนบุคคลที่แสดงออก
ในสถานการณ ที่ แ ตกต า งกั น โดยอาจกล า วได ว า บุ ค ลิ ก ภาพเป น ผลมาจากพั น ธุ ก รรม
สภาพแวดลอมและสถานการณของแตละบุคคลที่มีความแตกตางกันทั้งในสวนของบุคลิกภาพ
ภายในและบุคลิกภาพภายนอก
- การจูงใจ (Motivation)
เป น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว า จุ ด เน น หลั ก การจู ง ใจอยู ที่ ค วามสามารถในการ
ตอบสนองต อ ความต อ งการหรื อ ทํ า ให บุ ค คลในองค ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจอั น เนื่ อ งมาจาก
ความสามารถในการตอบสนองความตองการนั้น โดยสิ่งที่สามารถทําใหบุคคลในองคการมีความ
พึงพอใจมีความมากมายในองคการ เชน การเพิ่มเงินเดือน การเลื่อนขั้น การเลื่อนตําแหนง การ
ไดรับการยกยองไดรับคําชมและการไดรับการยอมรับ เปนตน
- ปญหาทางอารมณและความเครียด (Stress)
ภายในองคการหลายคนอาจตองเผชิญกับปญหาทางอารมณของหัวหนางานและ
ของเพื่อนรวมงานรวมถึงตองเผชิญปญหาความเครียดจากงานและสิ่งสวนตัว ซึ่งผลของปญหา
ทางอารมณ แ ละความเครี ย ดได สร า งผลลบต อ บุ ค คลด านจิ ต ใจและอารมณ (Psychological
Symptoms) ดานรางกาย (Physiological Symptoms) และดานพฤติกรรม (Behavioral
Symptoms) รวมถึงยังสงผลกระทบตอคนรอบขางจึงเปนหนาที่ของนักการจัดการทรัพยากร
มนุษย ที่จะตองหาแนวทางในการปองกันปญหาทางอารมณและความเครียดเพื่อสรางความสุข
ใหเกิดขึ้นในการทํางานของทุกคนในองคการ
- ความขัดแยง (Conflict)
ความขัดแยงเปนกระบวนการที่เริ่มตนจากฝายหนึ่งรับรูในสิ่งที่สนใจที่ตรงกันขาม
หรือเปนไปในทางลบสงผลกระทบตออีกฝายหนึ่ง สําหรับแนวคิดของการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย ถื อ ว า ความขั ด แย ง เป น สิ่ ง ที่ ดี เ พราะจะนํ า ไปสู ก ารเปลี่ ย นแปลงและการปรั บ ตั ว ของ
องคการไปในทิศทางที่เหมาะสมคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวของบุคคลภายในองคการโดยสงผลใหองคการเติบโต มีความกาวหนาและดํารงอยูไดใน
ระยะยาว
ความขัดแยงโดยทั่วไปเกิดขึ้นจากการทํางานตามหนาที่ (Functional Conflict)
และเกิดจากการทํางานผิดหนาที่ (Dysfunctional Conflict) โดยหากไมสามารถจัดการได สภาพ
ความขัดแยงอาจลุกลามเปนปญหาที่อาจเขามาทําลายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนในองคการได
ดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงตองเขาไปลดความขัดแยง หากเห็นวาความขัดแยงนั้นมี
มากจนเกินไป

๔๘

๒.๔.๒.๒ กลุมและทีม
- กลุม (Group)
การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไปเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุในสิ่งที่องคการ
ตองการเรียกวาการทํางานแบบกลุม ภายในองคการจึงประกอบไปดวยกลุมจํานวนมากมายทั้ง
กลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ สาเหตุที่บุคคลจะตองเขากลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อการ
สนองตอบดานผลประโยชน เชน ความมั่นคง ความปลอดภัย สถานภาพ อํานาจ ความผูกพัน
และความสําเร็จในหนาที่การงาน๒๒ เปนตน ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นวาแตละกลุมจะมีการแขงขัน
เพื่อสรางผลประโยชนและความสําเร็จใหกับสมาชิกภายในกลุม นักการจัดการทรัพยากรมนุษย
อาจตองเขาไปมีสวนในการสนับสนุนและผลักดันการทํางานของกลุม ในขณะเดียวกันอาจตอง
หาวิธีการเพื่อสลายกลุมที่ไมพึงประสงคสําหรับองคการดวย
สุพานี สฤษฎวานิช ไดจัดประเภทของกลุมเปน ๒ ประเภท ไดแก การแบงตาม
วัตถุประสงคของกลุมและการแบงกลุมตามความเปนทางการในการจัดตั้งกลุม ดังนี้
๑. การแบงตามวัตถุประสงคของกลุม อาจแบงได ดังนี้
๑.๑) กลุมบังคับบัญชา (Comman Group) คือกลุมตามสายงานที่มีหัวหนา
เปนผูบังคับบัญชา ลูกนองคือผูอยูใตบังคับบัญชาตามสายงาน
๑.๒) กลุมปฏิบัติงาน (Task Group) คือ กลุมคนที่ถูกกําหนดใหทํางานใดงาน
หนึ่ง เชน คณะทํางานและคณะกรรมการ
๑.๓) กลุมผลประโยชน (Interest Group) คือ กลุมคนที่มารวมกันโดยมี
เป า หมายเพื่ อ ผลประโยชน บ างสิ่ ง บางอย า งรวมกั น เช น กลุ ม ที่ ม าชุ ม นุ ม เรี ย กร อ งการขึ้ น
เงินเดือน กลุมที่มารองเรียนเพื่อความเปนธรรมในการทํางาน เปนตน
๒. การแบงกลุมตามความเปนทางการในการจัดตั้งกลุม ดังนี้
๒.๑) กลุมที่เปนทางการ (Formal Group) หรือกลุมรูปนัย คือ กลุมที่กอตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลประโยชนใหกับองคการ โดยจะมีโครงสรางของกลุมและภารกิจที่
ตองปฏิบัติอยางชัดเจน
๒.๒) กลุมที่ไมเปนทางการ (Informal Group) คือ กลุมที่เกิดขึ้นเองเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเองและบุคคลอื่นในองคการ เชน กลุมผลประโยชนและกลุม
มิตรภาพเปนตน
- ทีม (team)
นอกจากการทํางานเปนกลุมแลวยังพบวาทีมหรือทีมงานซึ่งก็คือกลุมแตเปนกลุม
ของคนที่มีความผูกพันกัน มีการเชื่อมโยงและใชทรัพยากรรวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน
๒๒

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖.

๔๙

สมาชิ กมี ค วามไวว างใจซึ่งกั นและกันสู ง ป จจุ บั น การตื่น ตัว และความนิ ย มในการประยุ ก ต
รูปแบบการทํางานแบบทีมงานในองคการสมัยใหมทําใหนักการจัดการทรัพยากรมนุษยและ
ผูบริหารตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทํางานการทํางานแบบเดิมมาเปนการทํางานแบบทีมมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการทํางานแบบทีมบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองคํานึงถึงลักษณะ
ของงานและเปาหมายขององคการโดยจะตองจัดตั้งทีมงานขึ้นตามวัตถุประสงคและขอจํากัดที่
องคการมี
ทั้ ง นี้ พบว า การทํ า งานแบบเป น ที ม ในองค ก ารจะอยู ใ นลั ก ษณะที ม เพื่ อ การ
แกปญหา (Problem-solving team) ทีมงานบริหารตนเอง (self-managed work team) ทีมขาม
สายงาย (Cross-function team) และทีมเสมือนจริง (Virtual Term) การสรางทีม (Team
Building) จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารและนักการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการจะตอง
เริ่มตนในการจัดสรางขึ้นเพื่อการทํางานรวมกันไดเปนผลสําเร็จและสรางผลประโยชนใหกับ
องคการ
๒.๔.๒.๓ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ในฐานะนั ก การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไ ม อ าจละเลยที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment) ไดเนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีผล
ตอการดําเนินทุกกิจกรรมทรัพยากรมนุษยและมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการดวย
การปรับใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นมีผลทําใหการดําเนินกิจกรรมดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็ว
สภาพแวดลอมทางธุรกิจประกอบดวยปจจัยหลายประการ ไดแก สภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายในกิจการประกอบดวยพลังที่อยูภายใน
องค การ อันมีเจ าของและผูถือหุน คณะกรรมการของกิ จการ ลู กจาง วัฒนธรรมในองค การ
ในทางตรงกันขามสภาพแวดลอมภายนอกกิจการประกอบดวยพลังที่อยูภายนอกองคการซึ่ง
อาจแยกใหเห็นความแตกตางเปนสภาพแวดลอมทั่วไปและสภาพแวดลอมที่มีผลโดยตรงตอ
ธุ ร กิ จ คื อ สภาพแวดล อ มในงานสภาพแวดล อ มทั่ ว ไปที่ ป ระกอบด ว ยอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทางเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลจาก
นานาประเทศ สวนสภาพแวดลอมในงานประกอบดวยลูกคา คูแขงขัน ผูขายวัตถุดิบ แรงงาน
กฎระเบี ย บและหุ น ส ว น สภาพแวดล อ มในงานจะมี อิ ท ธิ พ ลต อ องค ก ารธุ ร กิ จ โดยตรงกว า
สภาพแวดลอมทั่วไป
- สภาพแวดลอมภายนอก
การดําเนินงานขององคการไมสามารถหลีกเลี่ยงปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
(External Environment) ไดเนื่องจากมีผลหรือมีอิทธิพลในการดําเนินงานตอองคการ
ภาคเอกชนอยางมากโดยอาจกอใหเกิดโอกาสหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับ

๕๐

แนวคิดของ สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมภายนอกวามีผลหรือมีอิทธิพล
ต อ การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ โดยอาจทํ าให ธุร กิ จ ประสบผลสํ า เร็ จ หรื อล ม เหลวโดยธุ ร กิจ ไม
สามารถควบคุมจิตใจเหลานี้ได การวิเคราะหหรือประเมินปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการดูแนวทางหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบ
ตอธุรกิจเพื่อที่จะพิจารณาวาผลกระทบดังกลาวเปนไปในทางบวกหรือลบซึ่งถือเปนโอกาสและ
ถาเปนไปในทางลบก็ถือวาเปนอันตราย เปาหมายในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกก็คือ
ตองการที่จะใหธุรกิจมีโอกาสที่จะเตรียมตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาความสําเร็จของธุรกิจสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ผูบริหารจึงไมอาจปฏิเสธหรือละเลยในเรืองนี้ไดอีกทั้งยังตองเฝา
ระวังวิเคราะหและแยกแยะผลกระทําทั้งทางตรงและทางออมที่อาจมีผลตอการดําเนินงานของ
องคการใหไดเพื่อการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเขากับสภาพแวดลอม
ภายนอกที่แปรเปลี่ยนไปไดสภาพแวดลอมภาพนอก
สภาพแวดลอมภายนอกจําแนกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก
- สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป (General External Environment)
สภาพแวดล อ มภายนอกทั่ ว ไปเป น สภาพแวดล อ มที่ ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ
เกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตมีอิท ธิพลในระยะยาวตอการดําเนินงานในแตกิจกรรมของ
องคการทั้งนี้องคการไมสามารถควบคุณปจจัยเหลานี้ไดปจจัยเหลานี้ ไดแก ประชากรศาสตร
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม คูแขงขัน ลูกคาและเทคโนโลยี เปนตน
- สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อการแขงขัน (Competitive External Environment)
ภาพแวดลอมภายนอกเพื่อการแขงขันเปนสภาพแวดลอมที่ธุรกิจอาจเผชิญในเวลา
เดียวกันหรือตางสถานการณกันก็ไดตามแนวคิดของกูรู (Guru) ดานการตลาดคือ ไมเคิล อี
พอรเตอร (Michael E. Porter) กลาวไวในหนังสือ “Competitive Strategy” โดยชี้ใหเห็นพลัง ๕
ประการ ที่ผลักดันใหเกิดการแขงขันในเชิงธุรกิจ ไดแก ขอจํากัดในการการเขาสูอุตสาหกรรม
ของคูแขงขันใหมอํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ อํานาจตอรองของผูซื้อหรือลูกคา ขอจํากัด
จากสิ น ค า ทดแทนกั น ได แ ละความรุ น แรงของสภาพการแข ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรม การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อการแขงขันเปนที่รูจักของผูบริหารในปจจุบันในนามของ
การวิเคราะห Five Forces model ซึ่งผูบริหารในปจจุบันจะใชเปนแนวทางในการพิจารณา
สถานการณขององคการวาดํารงอยู ณ จุดใด
- สภาพแวดลอมภายนอกในการดําเนินงาน (Task Environment)
สภาพแวดลอมภายนอกในการดําเนินงานเปนสภาพแวดลอมที่มีความใกลชิดมาก
ที่สุดกับองคการเนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินงานใหเปนผลสําเร็จ ไดแกขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา สภาพการแขงขัน ตลาดแรงงานและสถาบันการเงิน

๕๑

- สภาพแวดลอมภายในองคการ
สภาพแวดลอมภายในเปนปจจัยที่มีผลหรืออิทธิพลตอการดําเนินงานขององคการ
ธุรกิจโดยอาจทําใหประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงาน การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในเพื่อระบุจุดออนและจุดแข็งในการแขงขันทางธุรกิจ โดยองคการสามารถทําการควบคุม
ปจจัยเหลานี้ได ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ไดแก พนักงานหรือสมาชิกภายในองคการธุรกิจ
และการใหบริการขององคการธุรกิจ เปนตน
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในอาจเรียกไดวา “การวิเคราะหองคการ”
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจทรัพยากรที่มีอยูในองคการ อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหหากผูบริหารมีอคติ
เอนเอียงเขาขางองคการของตนเองมากจนเกินไปอาจทําใหไดขอมูลที่ไมเปนไปตามความเปน
จริ ง จึ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ การจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยขององคการได การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในทําใหองคการได
ทราบจุดออน จุดแข็งรวมถึงทรัพยากรขององคการ ดังนี้
- จุดออน (Weakness) หมายถึงความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายใน
องคการธุรกิจที่ดอยกวาเมื่อเทียบกับคูแขง
- จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพหรือลักษณะภายใน
องคการธุรกิจที่มีอยูและเหนือกวาคูแขง
- ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปจจัยดานสินทรัพย (Asset) ความสามารถ
(competency) กระบวนการ (Process) ทักษะหรือความรู (Skills or Knowledge) ซึ่งอยูภายใต
การควบคุมขององคการธุรกิจ
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาว Raymond
E. Hill
ได ชี้ ให เห็ นถึ งความสําคั ญของความสั มพั นธ ระหว างระหว างบุ คคลในองค การ
(Interpersonal Relation) วาเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
ถ า หากว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลเป น ไปได ด ว ยดี และในทางตรงกั น ข า ม ถ า หาก
ความสัมพันธมีลักษณะเลวรายก็จะกลายเปนอุปสรรคขัดขวางตอการพัฒนา ซึ่งความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ หากกลาวโดยสรุปแลว ก็คือรูปแบบหนึ่งของบรรยากาศภายในองคการนั่นเอง
ดังนั้น เมื่อจะกลาวโดยภาพรวม ยอมมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Paxton ซึ่ง
ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ “การเรียนรูตลอดกาล”๒๓ (A Life long Learning) มีขอสมมุติฐาน
วาแทที่จริงแลวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต หรือเปนการเปด
โอกาสใหมีการศึกษาหาความรูตราบเทาที่ยังมีชีวิตอยู ไมเห็นดวยกับแนวคิดแบบเกาที่มีความ
๒๓

ศรัณย ศรีสวัสดิ์, ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความ
คิดเห็นของพนักงานในบริษัทผูจําหนายรถยนต จังหวัดเชียงราย, การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๑), หนา ๓๑ – ๓๒.
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เชื่อวา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ในองคการจะมีขึ้นก็ตอเมื่อพนักงานตองการ หรือถามี
งบประมาณจํากัดก็ไมจําเปนตองพัฒนาก็ได อยางไรก็ตามวิธีการเปดโอกาสใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตเชนนี้ Paxton กลาววา แมจะไมใชเปนยาวิเศษที่จะรักษาโรครายไดทุกอยาง แตก็
เปนทิศทางใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับในองคการตลอดชีวิตการทํางาน
โดยกิจกรรมในการพัฒนาจะเริ่มตนจากความตองการของพนักงาน องคการจะไมเปนผูริเริ่ม
หากแตกระตุนหรือสนับสนุนใหพนักงานเห็นความจําเปนในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น
วิธีการแบบนี้ยังเปดโอกาสในการเรียนรูหรือไดรับการพัฒนาวิธีการเรียนรูตลอดกาล จะนําไปใช
ในการพัฒนาทรั พยากรมนุษยในองคการและจะประผลสําเร็จหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๑. จะตองไดรับการสนับสนุนจากฝายบริหารระดับสูง และเขามารวมกับโครงการ
พัฒนาอยางแทจริง
๒. จะตองสรางสภาพแวดลอมขององคการใหมีลักษณะที่เอื้ออํานวยหรือสนับสนุน
การใชวิธีการแบบนี้ เชน จัดระบบการใหรางวัลตอบแทนอยางยุติธรรม การติดตอสื่อสาร ซึ่ง
องคการจะตองกระตุนและปดโอกาสใหพนักงานมีการติดตอสื่อสารกับฝายบริหารไดอยางอิสระ
เปนตน
๓. โครงการพัฒนาหรือฝกอบรมพนักงานนั้น จะตองครอบคลุมไปถึงบุคคลทุก
ระดับในองคการ และโครงการพัฒนาตองมีหลายรูปแบบดวย
๔. จะตองใหการสนับสนุนและใหกําลังใจกับบุคลากรในองคการที่จะเขาไปมีสวน
รว มกั บ ชุมชน ไมว าจะเป นการเป นสมาชิกสมาคมตาง ๆ หรือรวมทั้งการศึกษาตอเนื่องใน
สถาบันการศึกษาดวย
๕. จะตองมีการกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นมา โดย
การสนับสนุนใหพนักงานตั้งเปาหมายของการพัฒนาดวยตนเอง และมีระบบการประเมินผลดวย
ป จ จั ย ที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ ง หมดเหล า นี้ ถื อ ได ว า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นา และ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการทั้งสิ้น และนอกจากนี้แลวยังมีปจจัยตาง ๆ อีก
มากมายที่มีอิทธิพลหรือความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังกลาว เพียงแตจะกลาวถึง
ในดานใด แตทั้งนี้นอกเหนือจากปจจัยตาง ๆ แลวสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตลอดจนผู บริหารองคการตาง ๆ จะตองตระหนักถึงเสมอในการที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนา
องคการโดยองครวม ก็คือจะตองประเมินดูกอนวา องคการมีความตองการที่จะตองพัฒนาใน
ลักษณะใด ไมวาจะเปนการจัดใหมีการศึกษา การฝกอบรม หรือตองการใหมีการปรับปรุงพัฒนา
หรืออื่น ๆ ซึ่งวิธีการดําเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น อาจจะมีวิธีที่แตกตางกันไปแลว
องคการแตไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตามก็จะตองมีการจัดใหเปนระบบ และในการที่จะตัดสินใจ
ไดวาจะใชรูปแบบใดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหงานขององคการในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. วิเคราะหการจัดการขององคการ

๕๓

๒. วิเคราะหงานแตละประเภท
๓. วิเคราะหในเรื่องของบุคลากร
ซึ่งในที่นี้ การวิเคราะหองคประกอบทั้ง ๓ ดังกลาวจะเปนตัวที่ชี้บอกวาองคการ
ควรจะดํ า เนิ น ไปในทิ ศ ทางใด หรื อ รู ป แบบใด ทั้ ง นี้ เพราะการดํ า เนิ น การต า ง ๆ จะต อ ง
สอดคลองกับเปาหมายหลักขององคการดวย

๒.๕ แนวทางการแกไขกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
จากการศึกษากระบวนการตางและปจจัยตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขางตน จะเห็นไดวางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะดําเนินไปอยาง
ราบรื่ น ได นั้ น จํ า ต อ งอาศั ย ความสอดคล อ งกั น หลาย ๆ ประการ ไม ว า จะเป น ในส ว นของ
กระบวนการที่ใ ช ก็ดี บุคลากร ก็ดี ลักษณะและสภาพแวดลอมขององคการ ก็ ดี รวมไปถึง
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่จะนํามาใชในงานดานดังกลานี้ ก็ดี จะเห็นไดวาทุก
สวนนั้นจะตองมีความสมดุลและสอดคลองกัน จึงจะสามารถทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคการดําเนินไปไดมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองมี
การเรียนรูอยางรอบดาน และหากเห็นวาสภาพขององคกําลังจะเขาสูวิกฤติที่อาจจะยากตอการ
แก ไ ข ก็ ค วรมี ก ารนํ า เอาหลั ก การจั ด การสมั ย ใหม ม าปรั บ ใช ใ นองค ก าร เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
เหมาะสมและนําไปสูทางออกที่ดีขององคการได
ซึ่งหลักการจัดการสมัยใหมดังกลาวนี้ จะมุงเนนในสิ่งที่สําคัญ ๓ ดาน คือ
- ดานที่ ๑ การปรับปรุงงานและนวัตกรรมการบริหาร (Work Simplification and
managerial Innovation)
- ดานที่ ๒ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management: TQM)
- ดานที่ ๓ การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)
๑. การปรับปรุงงานและนวัตกรรมการบริหาร
๑.๑ การปรับปรุงงาน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชสติปญญาและสามัญสํานึก
อยางมีระบบระเบียบในการคิด วิเคราะหคนหาวิธีการงานที่ดีกวาเดิม ซึ่งจะมีผลเกื้อกูลใหการ
ดําเนินงานองคการเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด โดยยึดหลักการที่สําคัญ ๔
ประการ คือ
- ประการแรก การกําจัดตัดทอนหรือยุบเลิกสวนที่ไมจําเปนออกไป เพราะถือวาไม
มีความจําเปน เพราะหากยังคงใหมีอยูจะทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรในการจัดการไปโดย
เปลาประโยชน หรือไดไมคุมเสีย ซึ่งจะพบไดในหนวยงานตาง ๆ ที่มีการลดขนาดองคการให
เล็กลงหรือการ Downsizing

๕๔

- ประการที่สอง การรวมสวนที่จําเปนที่ยังคงเหลืออยูจากการตัดทิ้งไปแลวเขา
ดวยกัน หรือจัดทําใหม เพื่อใหองคการสามารถทํางานไดสะดวกขึ้น ซึ่งจะพบไดในหนวยงาน
ตาง ๆ ที่มีการรวม (Merging) กิจการเขาดวยกัน
- ประการที่สาม การเปลี่ยนสถานที่ ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือพนักงาน
ใหม เพื่อใหเกิดความสะดวก มีความคลองตัว เหมาะสม รัดกุม ซึ่งจะพบไดในหนวยงานตาง ๆ
ที่มีการปรับเปลี่ยนหนวยงานใหเกิดความเหมาะสม หรือ Rightsizing ซึ่งเปนความกะทัดรัดและ
มีความคลองตัวสูงกวาเดิม
- ประการสุดทาย การทําใหงาย หรือปรับปรุงสิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น
งานใดที่ มี ขั้ น ตอนมาก ยุ ง ยากซั บ ซ อ น ก็ ห าทางทํ า ให มี ค วามง า ยขึ้ น สั้ น ลง และสามารถ
ดําเนินการใหสิ้นลงไดภายในจุดเดียว (One-stop services)
๑.๒ นวัตกรรมการบริหาร เปนการคิดคนและดําเนินการทางดานการบริหาร
จัดการเพื่อแกไขปญหา โดยอาศัยความรูความชํานาญที่มีอยู ไมวาจะในระดับบุคคล กลุม และ
องคการ รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร เปนตน จนทําใหเกิดเปนสิ่งใหมที่ใชไดดีกวาเดิม
โดยสิ้นเชิง เชน
- เพื่อใหมีตนทุนต่ําลง
- เพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อใหมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลายมากขึ้น
- เพื่อสรางรูปแบบการใชงานใหม ๆ
- เพื่อสรางรูปแบบการใชงานไดดีกวาเดิม
ฉะนั้น นวัตกรรมการบริหารจึงเปนเครื่องมือที่ผูบริหารใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององคการอยางแพรหลาย
๒. การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ เปนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความไมปกติของผลิตภัณฑและบริการ แลวหาทางปรับปรุงแกไข การจัดวางมาตรการปองกันมิ
ให เ กิ ด ความผิ ด ปกติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารนั้ น โดยการตรวจสอบ และประเมิ น ความ
เหมาะสมจากการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิตตามรูปแบบที่กําหนดไว กระบวนการผลิต
การฝกอบรมพนักงาน เปนตน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการทํางานของบุคลากร และ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ เพื่อใหผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได
จะตองมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี โดยจะตอง
ยึดหลักการที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
- ประการแรก การมุงเน นที่ตัว ลูกคา ใหเ กิด ความพึงพอใจสูงสุ ดตอสินคาและ
บริการขององคการ (Customer focus)
- ประการที่ ส อง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง (Continuous
improvement)

๕๕

- ประการสุดทาย การบริหารงานที่คนทั้งองคการจะตองเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงคุณภาพ (Company wide involvement)
๓. การปรับรื้อระบบ เปนการนํากลับมาคิดใหม ในขั้นพื้นฐานและการออกแบบ
ระบบการดําเนินงานใหมอยางถอนรากถอนโคน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
อย า งใหญ ห ลวง โดยพิ จ ารณาจากตั ว วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง ได แ ก ต น ทุ น
คุณภาพ เงินลงทุน การบริหาร และความรวดเร็ว ซึ่งในการปรับรื้อระบบนั้น มีจุดมุงหมายที่
สําคั ญก็คื อ เพื่อปรับ ปรุงใหองคการเกิดความไดเ ปรียบทางการแข งขัน โดยมุงเนนในเรื่ อง
กระบวนการดําเนินงาน ทั้งนี้การจะปรับรื้อระบบใหเกิดผลสําเร็จไดนั้น จําตองมีการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห มี ค วามเกื้ อ หนุ น และส ง เสริ ม ต อ สภาพแวดล อ มขององค ก าร
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการจะตองใหความสําคัญตอการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา
เพื่อใหพนักงานเปนทั้งผูชํานาญการเฉพาะดาน (Specialist) และผูเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ดาน
(generalist) ซึ่งจะชวยใหสามารถทํางานไดสําเร็จเร็วขึ้น และสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว หรือ (One-stop services) ไดอยางมีประสิทธิภาพ๒๔
อยางไรก็ตาม การจัดการสมัยใหมจะไมสามารถนําไปใชใหเกิดผลสําเร็จไดเลย ถา
หากวามิไดนําไปใชในองคการที่มีความเหมาะสม สําหรับองคการที่สามารถจะรองรับระบบการ
จัดการสมัยใหมไดดี ไดแก องคการแหงการเรียนรูนั่นเอง ซึ่งองคการแหงการเรียนรู นับไดวา
เปนองคการที่มีความปรารถนาในการที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อการพัฒนาการทํางานมีการ
แบงปนความคิดในการทํางาน มีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม มีการทุมเททรัพยากรเพื่อ
ลงทุนใหบุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรูตลอดจนสรางคานิยมเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมและ
ทดลองทําสิ่งใหม ๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคการในที่สุด
๒.๕.๑ ลักษณะขององคการแหงการเรียนรูที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรม
ขององคการ
องคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ
เรียนรู องคการและการจัดการ การฝกอบรม และพัฒนา๒๕กลาวคือ หากเปนกระแสดานการ
เรียนการสอน ก็จะเปลี่ยนจากศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูสอน และการเรียนรูอยางเปนทางการ
มาเปนศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูเรียน (learner center) และการเรียนรูจากการปฏิบัติดวย

๒๔

เฉลิมพงศ มีสมนัย, “การบริหารองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม โดยใช
HR Scorecard”, วารสารการจัดการสมัยใหม, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๘๒-๘๓.
๒๕
วีระวัฒน ปนนิตามัย, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ
เปอรเน็ต, ๒๕๔๔), หนา ๓๖.

๕๖

ตนเอง (action learning) โดยการเรียนรูจะถูกรอยเรียงเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต และ
ผสมผสานเขากับสภาพแวดลอมในชีวิตและการทํางาน
การพัฒนาองคการใหไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อที่จะทําใหองคการ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการสรางนวัตกรรมขององคการได ซึ่งผูบริหารขององคการ
จะตองใหความสําคัญ และบริหารจัดการใหเกิดขึ้น โดยมีลักษณะทั้งหมด ๑๑ ประการ๒๖ คือ
๑. มีโครงสรางที่เหมาะสม (appropriate structure) กลาวคือ จะตองมีขั้นการ
บังคับบัญชาใหเหลือนอยที่สุด เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดความอิสระในการทํางาน และเกิดความ
คลองตัวในการประสานงานกับทีมขามสายงาน หรือระหวางแผนกอื่นๆ มีมากขึ้น
๒. มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคการ (corporate learning culture) การมี
วัฒนธรรมองคการที่เดนชัด มีการทํางานและการเรียนรูที่เปนเอกลักษณ สมาชิกในองคการมี
ความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเรียนรู ขณะเดียวผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการเรียนรูภายในองคการไปพรอม ๆ กับผลกําไรของบริษัทดวย เพราะ
วัฒนธรรมขององคการโดยเฉพาะวัฒนธรรมแหงการเรียนรูจะตองมาจากคานิยมและนโยบาย
ขององคการ จึงจะเกิดเปนวัฒนธรรมรวมขององคการหรือ "องคการนวัตกรรม" ที่แข็งแกรงได
๓. มีการเพิ่มอํานาจแกสมาชิก (empowerment) เปนการกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจแกปญหาไปสูพนักงานระดับลางอยางทั่วถึงกัน ทั้งนี้เพื่อใหพนักงาน
ไดฝกฝนการเรียนรูและคนควาหาวิธีการแกปญหาดวยตนเองมากขึ้น รวมถึงการไดมีอิสระใน
การตัดสินใจ ซึ่งจะทําใหเรียนรูผลลัพธจากสิ่งที่ตนไดตัดสินใจลงไปอีกดวย
๔. มีการตรวจสอบสภาพแวดลอม (environment scanning) องคการแหงการ
เรียนรู
นอกจากจะเปนองคการที่มีความยืดหยุนแลว ยังตองมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาซึ่งองคการตองทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอองคการ เพื่อสะทอนภาพใหเห็นถึงความเปนองคการแหงการเรียนรูที่จะนําไปสู
การสรรคสรางนวัตกรรมไดอยางชัดเจน
๕. มีการสรางสรรคองคความรู (knowledge creation) และมีความสามารถในการ
ถายโอนความรูเหลานั้นไปยังสมาชิกอื่นในองคการเพื่อใหเกิดการผลอยางตอเนื่อง โดยผานชอง
ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีการสรางฐานขอมูลที่เขาถึงกันไดทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ
๖. มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู (learning technology) โดยการนํา
วิทยาการคอมพิวเตอรอันทันสมัยเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรู เพราะ

๒๖

พิชิต เทพวรรณ, “องคการแหงการเรียนรู : แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสําหรับนวัตกรรม”,
วารสารบริหารธุรกิจบัณฑิต, ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (มกราคม ๒๕๔๘) : ๕๒-๕๓.

๕๗

เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงานที่มีการเรียนรูอยางทั่วถึง มีการเก็บ ประมวล ซึ่ง
จะชวยทําใหมีการกระจายขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง และรวดเร็วมากขึ้น
๗. ใหความสําคัญกับคุณภาพ (quality) การที่องคการใหความสําคัญกับการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management: TQM) ที่เนนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหผลการเรียนรูทั้งโดยตั้งใจ และไมตั้งใจกลายเปนผลงานที่ดี
ขึ้น โดยถือหลักในการพัฒนาคุณภาพตามคุณคาในสายตาของผูรับบริการ
๘. เนนเรื่องกลยุทธ (strategy) มีการยึดถือเอาการเรียนรูใหเปนพื้นฐานเบื้องตนใน
การดําเนินธุรกิจขององคการหรือยึดถือเอาเปนกลยุทธสําคัญขององคการ เชน เนนย้ําถึงกล
ยุทธของการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (action learning) หรือเนนย้ําสมาชิกถึงกลยุทธการเรียนรูโดย
เจตนา โดยใหกลยุทธทั้งสองที่กลาวมารวมเปนจิตสํานึกของสมาชิกในองคการควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูกลยุทธการบริหารจัดการองคการในดานอื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง
๙. มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) เปนบรรยากาศภายใน
องคการที่มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิก เพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนา
ศักยภาพอยางเปนอิสระและตอเนื่อง เปนองคการที่เอาใจใสตอความเปนมนุษย เคารพศักดิ์ศรี
ซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไรซึ่งการแบงแยกและสนับสนุนการมีสวนรวมใน
การทํางาน
๑๐. มีการทํางานรวมกันเปนทีมและเครือขาย (teamwork and networking) การ
ทํางานในลักษณะนี้จะชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค ทําใหกลายเปนพลังรวมในการ
สรางองคการแหงการเรียนรู โดยสมาชิกในองคการจะตองตระหนักถึงความรวมมือกัน การ
แบงปนความรู การทํางานและแกปญหารวมกัน ซึ่งสามารถนําประสบการณและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการได
๑๑. สมาชิกมีวิสัยทัศนรวมกัน (vision) วิสัยทัศนเปนสิ่งที่เปนความมุงหวังของ
องคการ ที่ทุกคนจะตองรวมกันทําใหเกิดความเปนรูปธรรมขึ้น เปนการเนนใหเกิดการเรียนรู ใน
เรื่องที่มีทิศทางเปนไปตามความตองการรวมกันขององคการ
๒.๕.๒ บทบาทผูบริหารกับการพัฒนาองคการเรียนรู
เมื่ อกล าวถึ งบทบาทนั กบริ หารกั บ การพั ฒนาองค การแห งการเรี ยนรู นั้ น๒๗ ใน
ปจจุบันผูบริหาร หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองเปนทั้งคนออกแบบ “วิธีการเรียนการ
สอน” เปนทั้งครูพันธใหม (แบบ Child centered) เปนโคช (Coach) เปนผูอํานวยความสะดวก
(Steward) เปนสปอนเซอร (Sponsor) เพื่อเปนแรงกระตุน และสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานใน
๒๗

วรภัทร ภูเจริญ, การบริหารคุณภาพแบบองครวม, (กรุงเทพมหานคร : อริยชน,
๒๕๔๙), หนา ๑๘๒-๑๘๔.

๕๘

องคการ จนกวาพนักงานจะมี “อุปนิสัยแหงการเรียนรู” ที่เหมาะสมในการทํางานไปตามทิศทาง
ที่องคการไดวางวิสัยทัศนไวรวมกัน ซึ่งผูบริหารที่จะออกแบบวิธีการเรียนรูไดนั้นนับวาไมใช
เรื่องงายเลยทีเดียว โดยในขอดังกลาวนี้สิ่งสําคัญ ก็คือผูบริหารหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในองคการจะตองคํ านึงเสมอวาพวกเขาควรจะเรียนรูอะไร และอยางไร เพราะผูบริหารนั้น
จะตองเขาใจเรื่องดังตอไปนี้
(ก) “จริต” ในการเรียนรู ทั้งของผูเรียน และผูสอน
การรูจริตของผูเรียนนั้น ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการคนเปน
อยางยิ่งเพราะการที่จะสรางองคการแหงการเรียนรูไดผูสอนจะตองรูจัก “จริต” หรืออุปนิสัยของ
ผูเรียนเปนอยางดี โดยในขอนี้ ผูสอนหรือผูบริหารควรตระหนักเปนอยางดีวาพนักงานแตละคน
ในองคการมีจริตในการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงไมควรมองแบบเหมารวมทั้งหมด
และควรพิจารณาอยางถี่ถวน เพื่อที่จะไดพัฒนาการออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของคนในองคการตอไป
(ข) เรียนรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
ในการออกแบบการเรียนรู ตองใหไดผลออกมาตรงตามยุทธศาสตรขององคการ
ดวยโดยจะตองคํานึงวาตําแหนงไหนตองมี “วิธีคิด” แบบไหน และตองมี “อุปนิสัยการทํางาน”
แบบไหนดวย โดยจะไมคํานึกเพียงแควาพนักงานรูอะไร เรียนจบอะไรมา แตผูบริหารตอง
จัดการดัดวิธีคิดของพนักงาน หรือบุคลากรในองคการ เพราะจะทําใหดัดวิธีในการทํางานไดอีก
ตอไป
ที่กลาวไวอยางกวาง ๆ ในขางตน ก็เนื่องจากวาแตละองคกรมีการออกแบบการ
เรียนรูที่ไมเหมือนกัน เพราะตางคน ตางธุรกิจ ตางเจานาย เปนตน ซึ่งในที่นี้ผูเขียน
(ดร.วรภัทร ภูเจริญ) ที่ผูวิจัยไดนําเนื้อหาสวนหนึ่งมาอางอิงประกอบในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดวาง
หลักสูตรไว โดยปรับใหเขากับเรื่องชีวิตจริงของพนักงานในองคการ โดยเนนเจาะไปที่ “การพน
ทุกข” อยางถูกวิธีกอน และในหลักสูตรดังกลาวที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการเรียนรูของพนักงาน
ในองคการนี้ ก็มีการนําเอาหลักการตาง ๆ มาใชมากมาย ไมวาจะเปนหลักของการบริหารคนดื้อ
(change management) การวิเคราะหวิธีคิดที่จําเปน (Systematic thinking need) ของแตละ
ตํ า แหน ง ตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารลงมาจนระดั บ ล า ง ซึ่ ง คํ า ตอบอาจจะออกมาน า ประหลาดใจ เช น
พนักงานบางคนไมตองคิดเลยดีที่สุด บางคนก็ตองยายตําแหนง เพราะเปลี่ยนไมสําเร็จ และสิ่งที่
นากลัวที่สุด ก็คือทานประธาน และบอรดบริหารหัวดื้อทั้งหลาย
เมื่อไดวิธีคิดที่จําเปนแลว ก็จะตองมาวางแผนพัฒนาวิธีคิด หรือเปลี่ยนตําแหนง
ถาคิดแบบที่เรียกวาเฉียบขาด (โหด ๆ) คือแบบทีมฟุตบอลอาชีพยุโรป คือปลดออก ดวยเหตุผล
ที่ ว านั ก เตะคนนี้ ไ มอยูในแผนของการทํ าทีม หรื อในองคก ารคน ๆ นี้มีวิธี คิดที่ไม เ ปน ไปใน
แนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรขององคการ

๕๙

(ค) บริหาร “ขาวลือ” ในองคการใหทัน
ในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับขาวลือ
ถือวาเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะขาวลือถือวาเปนตัวการที่ทําให
เกิด mental model (ฝงจํา การปรุงแตงหรืออคติ) ในการเรียนรูของบุคลากรทุกคน และของ
องคการได ซึ่งขาวลือนั้นอาจที่จะทําใหเกิดวิธีคิดที่ผิดไป หรือปวนทําลายขวัญกําลังใจของคน
อื่น ๆ ได
ดังนั้น สิ่งที่สําคัญสําหรับผูบริหาร หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็คือตองบริหาร
ขาวลือหรือคนที่กอใหเกิดขาวลือในองคการใหเจอ ซึ่งถาเจอคนพวกนี้ตองรีบเรียกมาตักเตือน
อบรม ลางสมอง หรือปลดดวน กอนจะเปนเนื้อรายในองคการในอนาคตอยางเปนปญหาที่แกไมตก
(ง) ครูพันธใหม
ในขอนี้ ผูบริหารหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จะตองเขาใจระบบการเรียนรูสมัยใหม โดยละเวนขอจํากัดหรือขั้นตอนตาง ๆ ที่ยุงยากเสีย ซึ่ง
อาจจะเปลี่ยนมาเปนที่ไหนก็ได เวลาไหนก็ได ใครก็ได และจับเรื่องอะไรขึ้นมาสอนก็ได อยางนี้
เปนตน เพราะในยุคสมัยนี้อยาไปนึกวาการเรียน คือการตอนคนเขาหองเรียน จางวิทยากรมา
พูด ๆ ปงแผนใส แลวก็จากไป
เดี๋ยวนี้ โลกของการศึกษาเรียนรูกําลังตองการครูพันธใหมเปนอยางมาก ซึ่งครู
พั น ธุ ใ หม อ ย า งที่ ว า นี้ จ ะมี ลั ก ษณะที่ ดู ง า ย ๆ คื อ จะมี วิ ธี ก ารสอนโดยไม ต อ งสอน แต ใ ช
ยุทธศาสตรตาง ๆ หลอกลอจน “ผูเรียน” รูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Learn how to learn)
และสามารถสรางผลงานออกมาใหองคการไดในที่สุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งครูพันธใหมจะตอง
เปลี่ ยนตัวเองมาเปนผูประสานใหผูเ รียนพบแหลงเรียนรู เชน แนะนําเว็ปไซนผูรู หองสมุด
หนังสือตําราดี ๆ หรื อเปนบรรณารักษ เปนตน เพราะการเรียนการสอนสมัยใหมจะตองให
ผูเรียนรูจักวิธีเรียน
ดวยการ “เรียนเปน” นี่เองที่จะทําใหผูเรียนหรือพนักงานในองคการมีการรับรูการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได เอาตัวรอดได รูจักการบริหารความรู (Knowledge management) นั่น
คือสามารถที่จะเลือกเสพความรู ยอยความรู เลือกความรูมีเปนประโยชนและมีคุณธรรมมาตอ
ยอดความรู สรางองคความรูใหม ตลอดจนสามารถถายทอดความรูและรักษาความรูได และ
“เกง ดี มีความสุข” อยางมีสติ
(จ) เปนโคช (coach)
การที่จะเปนโคชในเวลาเดียวกันกับการเปนผูบริหารไมใชเรื่องงาย ซึ่งจะตองมี
การเขาฝกอบรม ในขณะเดี ยวกันนั้นตองมีการวางแผนประเมิ นผลเปนระยะ มีการควบคุม
อารมณ การใชปยวาจา จังหวะการพูดได การเขาไปกระตุนปลอบขู (ถาจําเปน) การอานนิสัย

๖๐

จับ “จริตการเรียนรู” ได จับ “วิธีคิด” ไดอานภาษากายของตนเองและคนอื่นได เปนตน สิ่ง
เหลานี้ถือวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสํารับผูบริหาร หรือผูที่มีหนาที่ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยยุคใหม เพราะในการควบคุม และดูแลรับผิดชอบคนในองคการจะตองมีการนํา
กลวิธีตาง ๆ เหลานี้ไปใชเสมอ

๒.๖ สรุป
จากการศึกษาทฤษฎีตะวันตกเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนใน
สวนของกรอบแนวคิด และกรอบทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ก็ดี และปจจัย
อื่น ๆ ที่สงผลต อกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยใ นองคการ ก็ดี ดังได กลาวมาแลว ใน
เบื้ อ งต น หากจะกล า วโดยรวม กรอบทฤษฎี ห ลั ก ทางตะวั น ตกทั้ ง ๓ หลั ก คื อ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร (Economic Theory) ทฤษฎีระบบ (System Theory) และทฤษฎีจิตวิทยา
(Psychological Theory) นั้น นับไดวามีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากในปจจุบันองคการตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไดนําหลักดังกลาวไปใชใน
การบริหารจัดการระบบการปฏิบัติงานภายในองคการอยางแพรหลาย โดยการประยุกตใชใหเขา
กับสภาพแวดลอมภายและปจจัยอื่น ๆ ขององคการ ซึ่งไมวาจะเปนในสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาบุคคลากร เพื่อเปนการเพิ่มพูนความสามารถ ความรู และทักษะ ความชํานาญ ใหกับตัว
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน ก็ดี หรือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานภายใน
องคการ ก็ดี รวมทั้งการประเมินผลและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ก็ดี นับไดวาจัดอยูใน
กรอบทฤษฎีหลักทางตะวันตกทั้ง ๓ นี้ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ จะเห็นไดวา นอกจากองคการตาง ๆ จะไดวางเปาหมายไวอยางสูงสุด คือ
เพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพใหกับองคการแลว ยังจะตองคํานึงถึงความยั่งยืนขององคการ และ
ความมีสมรรถภาพที่สูงในการปฏิบัติงานของบุคคลากร รวมทั้งการสรางวัฒนธรรมที่ดีใหเกิดขึ้น
ในองคการอีกดวย โดยจะใหความสําคัญตอคนในองคการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้ ก็คือ
องคการตาง ๆ จะตองใหความสําคัญกับกระบวนการทั้ง ๓ สวน กลาวคือ การพัฒนาบุคลากร
(ทรัพยากรมนุษย) การพัฒนาสายอาชีพ และการพัฒนาองคการ โดยทุกสวนจะตองสัมพันธและ
สอดคลองกัน ซึ่งแนวคิดที่จะทําใหองคการตาง ๆ พัฒนาทั้ง ๓ สวนไปอยางควบคูกันไดนั้น
ผูบริหาร หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมทั้ง ๓ ไดแก การ
ฝกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นั่นเอง

บทที่ ๓
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
ในสวนเนื้อหาของบทนี้ จะกลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี รวมถึง
รูปแบบและกระบวนการตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี ซึ่งผูวิจัยเองได
รวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก หนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รวมทั้งแหลงขอมูลอื่น ๆ อีก โดยเนนถึงประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๓.๒ บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๓.๓ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๓.๔ อธิบายหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓.๕ ความสัมพันธกันของหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓.๖ สรุป

๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๓.๑.๑ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เมื่อกลาวถึง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ในทางพระพุทธศาสนาไดมองวา
ทรัพยากรมนุษยในที่นี้นั้น หมายถึง มนุษยในฐานะที่เปนทรัพยากรที่สําคัญในการบรรลุถึงการ
พัฒนาดานรางกายและจิตใจ จนถึงขั้นเปนผูประเสริฐสูงสุดคือปญญานั่นเอง เนื่องจากมนุษย
สามารถพัฒนาศักยภาพได และมีบทบาทในการสรางสรรคผลักดันสังคมใหเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาได
ทั้งนี้ จะเห็นไดจากการบัญญัติหลักธรรมคําสอนตาง ๆ พระพุทธองคไดใชมนุษย
เป น จุ ด ศู น ย ก ลางในการบั ญ ญั ติ คํ า สอน ถึ ง แม ว า จะมี ก ารกล า วถึ ง ความรู ด า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม
เกี่ยวของกับตัวมนุษย ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือในการอธิบายใหเขาใจในตัวมนุษยไดอยางถูกตอง๑
ดวยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวามนุษยเปนปรากฎการณชีวิตอยางหนึ่งที่มีอยูในโลก
โดยเปนชีวิตที่มีศักยภาพสูง เปนผูที่สามารถฝกฝนอบรมตนได และเมื่อไดรับการพัฒนาแลวก็
จะเปนผูประเสริฐสูงสุด พระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับมนุษยมาก แมกระทั่งแสดง
วา “โลกอยูในตัวมนุษยหรือมนุษยเปนโลก ๆ หนึ่ง” ดังเชน ในโรหิตัสสสูตร

๑

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๑๙.

๖๒

พระพุทธองคตรัสไววา๒ “เรายอมบัญญัติโลก เหตุเกิดของโลก และปฏิปทาใหถึงความดับแหง
โลกลงในอัตตภาพอันมีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญาและใจนี้เทานั้น”
อีกนัยหนึ่ง สามารถกลาวไดวาความคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมี ๔ อยางคือ ๑. พระพุทธศาสนามองวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปน
ธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปน
ส ว นหนึ่ ง ในระบบความสั ม พั น ธ แ ห ง เหตุ ป จ จั ย ของธรรมชาติ นั้ น เมื่ อ ธรรมชาติ เ ป น ระบบ
ความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันนี้ การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เรา
เรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบ
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มัน
ก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไม
เปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้
๒. ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและ
การกระทําของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น
มนุษยทําอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง
และในทํานองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือทั้งในมุมกิริยา
และปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอื่น สิ่งอื่นเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือมอง
ไปใหครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเอง ทั้งเปนไป
ตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัยนั้นดวย
๓. มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระพุทธศาสนาเรียกวาเปนทัมมะ คือ
เปนสัตวที่พัฒนาได ขอนี้ถือวาเปนความคิดรากฐานที่สําคัญที่สุด การเกิดระบบจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญ
ของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งทําใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะ
เหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชนทํา
ให จ ริ ย ธรรมกั บ ความสุ ข เป น สภาพที่ พั ฒ นาไปด ว ยกั น ได ห รื อ เป น จริ ย ธรรมแห ง ความสุ ข
หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไม
ประเสริฐ และมนุษยนั้นเมื่อพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง อันนี้เปนขอ
ยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและ
ความสุขไดจริง
๔. ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือการทําใหความแตกตาง
กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลย
๒

องฺ.จตุก. (ไทย) ๒๑/๔๕/๕๗.

๖๓

ภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความ
แตกตางก็กลายเปนความขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําใหความ
ขัดแยงมีความหมายเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับ
การแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด
ดังนั้น เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริง ก็คือการมีความสามารถยิ่งขึ้น ๆ
ในการทําใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอื้อประโยชนแกกัน
มากขึ้น เบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมาก
ยิ่งขึ้น๓ ซึ่งการพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําให
เปนใหมีขึ้น, การฝกอบรม, การพัฒนา ซึ่งมนุษยนั้นจะตองมีการพัฒนาอยู ๔ ขั้นตอนดวยกัน คือ
๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรม ใหรูจักติดตอเกี่ยวกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด
โทษใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ
๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย ตลอดจนสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นได
ดวยดี และเกื้อกูลแกกัน
๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเข็มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ
และสดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน
๔. ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําใหเปนอิสระ
ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยปญญา
ทั้ ง นี้ การวั ด ผลแห ง การปฏิ บั ติ ว า มนุ ษ ย มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นสมบู ร ณ ห รื อ ไม
อยางไร โดยใชหลักภาวนา ๔ ซึ่งผูที่สามารถพัฒนาครบทั้ง ๔ ดานโดยสมบูรณ ก็คือคุณสมบัติ
ของพระอรหันตนั่นเอง

๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทมมหานคร :
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๕๑.

๖๔

๓.๑.๒ พุทธปรัชญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พระพุทธโอวาท ๓ ขอ ดังพุทธพจนที่วา
“สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํ”
“การไมทําความชั่วทั้งปวง การทําความดีใหเพรียบพรอม การชําระจิตของตนให
จัดวาเปนหัวใจสําคัญของ
บริสุทธิ์ผองใส
นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”
พระพุทธศาสนา เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือวาการเวนชั่วเสียกอนแลวทําความดีนั้น
เปรียบเสมือนการลางภาชนะใหสะอาดเสียกอนแลวใสน้ําหรืออาหารที่บริสุทธิ์ ซึ่งถาหากภาชนะ
ไมสะอาดยอมทําใหอาหารที่ใสลงไปพลอยแปดเปอนไปดวย ฉันใด บุคคลผูทําดีก็เชนกัน หาก
ไมเวนจากชั่วเสียกอนยอมทําใหความดีไปคลุกเคลากับความชั่ว ยอมไมมีผลมาก สวนการทํา
จิตใหบริสุทธิ์นั้นถาขึ้นถึงขั้นสูงสุดแลว กลาวคือบริสุทธิ์ที่สุดแลว ไมมีกิเลสอันเปนเหตุใหจิตใจ
เศราหมองแลว ก็ไมตองระวังในเรื่องการเวนความชั่ว เพราะจิตที่บริสุทธิ์แลวนั้นจะทําใหบุคคลที่
ทําดีสามารถเวนความชั่วไดอยางเด็ดขาดเอง และทําความดีที่ควรทําไดเอง เปรียบเสมือนคนที่
หายขาดจากโรคแลวไมตองระวังเรื่องของแสลงและไมตองกินยาอีก อีกอยางหนึ่งเปรียบเสมือน
ตนไมที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว ยอมสามารถดูแลตัวมันเองได โดยเจาของไมตองคอยเฝารดน้ํา
พรวนดินและใหปุยอีกตอไป การทําจิตใจใหบริสุทธิ์นี้จึงเปนยอดปรารถนาของผูปฏิบัติธรรม ใน
การนี้ต องอาศัยปญญาอยูเปนอันมาก สมดังพุทธพจนที่วา “ปฺญาย ปริสุชฺฌติ บุคคลยอม
บริสุทธิ์ไดดวยปญญา”๔
พุทธโอวาททั้ง ๓ ประการ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนานี้หาก
กลาวโดยสรุปแลวก็สามารถสรุปเขาในหลักธรรมที่พระพุทธองคใชในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไดอยางลงตัว กลาวคือ การไมทําความชั่วทั้งปวง (เวนชั่ว) จัดเขาในศีล การทําความดี
ทุกอยางใหถึงพรอมจัดเขาในสมาธิ และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ผุดผองจัดเขาในปญญา ซึ่งก็คือ
หลักไตรสิกขา ๓ นั่นเอง
และนอกจากนี้ จ ะเห็ น ได อ ย า งชั ด เจนว า ในข อ นี้ พ ระพุ ท ธองค ท รงเน น ย้ํ า หลั ก
ไตรสิกขา วาเปนธรรมที่พระทรงสอนมากวาศีลเปนพื้นฐาน สมาธิที่ศีลหนุนใหเจริญเต็มที่แลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ที่วามีผลมาก อานิสงสมากนี้ คือมีผลและอานิสงสมากถึงขั้นทําให
หลุดพนจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ กลาวคือพระนิพพานนั่นเอง

๔

วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร ::
โรงพิมพเม็ดทราย, ๒๕๔๗), หนา ๘๕.

๖๕

๓.๒ บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
เมื่อตองการที่จะกลาวถึงบทบาทของพระพุทธองคในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย อาจพิจารณาไดจากพุทธคุณ ซึ่งหมายถึง พระคุณสมบัติของพระพุทธเจาที่เปยมลนใน
พระองค มี ๙ ลักษณะ๕ ดังนี้
๑. เปนพระอรหันตผูบริสุทธิ์หางไกลจากกิเลส
๒. เปนผูตรัสรูความจริงไดโดยลําพังพระองคเอง
๓. เปนผูเพียบพรอมดวยวิชชาความรูและความประพฤติ
๔. เปนผูเสด็จไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญแหงมหาชน
๕. เปนผูรูความจริงของโลกพรอมทั้งอัธยาศัยของสัตวโลกไดโดยแจงชัด
๖. เปนผูสามารถฝกมนุษยไดอยางยอดเยี่ยม ไมมีบุคคลอื่นเทาเทียม
๗. เปนศาสดาของเหลาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
๘. เปนผูตื่นจากความหลงผิดงมงาย และมีพระทัยเบิกบานในธรรมที่ทรงตรัสรูแลว
๙. เปนผูฉลาดในการจําแนกธรรมออกแสดงใหเหมาะกับอัธยาศัยของผูฟง
และนอกจากนี้ยังประกอบกับลักษณะแหงการแสดงพระสัทธรรมของพระพุทธองค
อันประกอบไปดวย ๓ ลักษณะ คือ
๑. อาทิกัลยาณัง มีความงดงามในเบื้องตน
๒. มัชเฌกัลยาณัง มีความไพเราะในทามกลาง
๓. ปริโยสานกัลยาณัง มีความงามในบทสรุป
ดังกลาวมานี้ถือวาเปนความสงางามของพระพุทธองค ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วาพระพุทธองคทรงมีความเพียบพรอมดวยพระลักษณะตาง ๆ ซึ่งบทบาทและวิธีการอื่นๆ
ผูวิจัยจะไดกลาวถึงอยางเปนลําดับไป
๓.๒.๑ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓.๒.๑.๑) บัว ๔ เหลา กับการเลือกบุคคลที่จะทรงสั่งสอน
แทที่จริง พระพุทธองคทรงใชเวลาหลังการตรัสรูใหม ๆ นี้ ทบทวนถึงหลักธรรมที่
พระองค ไ ด ต รั ส รู แ ล ว กล า วคื อ ทรงมนสิ ก ารปฏิ จ จสมุ ป บาททั้ ง โดยอนุ โ ลมและปฏิ โ ลม๖
ตอจากนั้นจึงทรงตรวจดูอัธยาศัยของเวไนยสัตวที่เปรียบเสมือนบัว ๓ เหลา และดวยพระกรุณา
ต อ หมู สั ต ว จึ ง ทรงน อ มพระทั ย ไปในการที่ จ ะแสดงธรรมโปรด พร อ มทั้ ง ได ท รงพิ จ ารณาถึ ง
หลักธรรมที่พระองคตรัสรูแลววาเปนคุณธรรมอันลึกซึ้ง ยากที่ชาวโลกทั่วไปจะสามารถรูและ
๕

จรูญ วรรณกสิณานนท, “พุทธรรมนูญ” แหงพุทธอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร :
พุทธลีลา, ๒๕๕๐), หนา ๒๓.
๖
วิ. ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔.

๖๖

เขาใจในธรรมของพระองคไดโดยงาย แตเมื่อพิจารณาพื้นฐานของมนุษยก็ทรงทราบดวยพระ
ญาณวา คนในโลกนี้มีความแตกตางกัน ดังที่พระองคทรงเปรียบไวกับดอกบัว ๔ เหลา คือ
๑. อุคฆฏิตัญู จําพวกที่มีคุณสมบัติพิเศษ กลาวคือ สามารถรับรูสิ่งตาง ๆ ได
รวดเร็วกวาบุคคลอื่น ๆ แมฟงเพียงครั้งเดียวเทานั้น ก็สามารถที่จะเขาใจได เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่ชูดอกขึ้นพนน้ําแลว สามารถที่จะบานสะพรั่งไดทันทีที่ไดรับแสงจากพระอาทิตย
๒. วิปจิตัญู จําพวกที่มีคุณสมบัติปานกลาง เมื่อไดรับการแนะนําอบรมเพิ่มเติม
หรือชี้แนะเล็กนอย ก็สามารถที่จะเขาใจในเรื่องนั้นได เปรียบเสมือนดอกบัวที่ตั้งอยูเสมอน้ํา เมื่อ
ไดรับแสงจากพระอาทิตยยามอรุณ ก็จะบานไดเชนกัน
๓. เนยยะ จําพวกที่มีคุณสมบัติพอแนะนําได เมื่อไดรับการอบรมบอย ๆ ซ้ํา ๆ
ก็สามารถที่จะเขาใจในเนื่องนั้น ๆ ได เปรียบเสมือนดอกบัวที่ยังจมอยูในน้ํา รอวันที่จะพนน้ํา
ในวันตอ ๆ ไป
๔. ปทปรมะ จําพวกที่ขาดคุณสมบัติ พวกหัวดื้อ ไมยอมรับคําแนะนําหรือการ
พัฒนาอยางใด มีทิฏฐิมานะดื้อรั้นอยางแรงกลา เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยูใตน้ําและยังอยูใน
โคลนตมที่คอยเปนอาหารของปลาและเตา๗
ดวยวาพระพุทธองคทรงเห็นวา มนุษยในโลกนี้เปนผูมีกําลังความรูความสามารถที่
จะพัฒนาได ซึ่งในขอนี้จะเห็นไดจากคราวที่พระองคทรงเสวยวิมุตติสุขภายหลังตรัสรูแลว ก็
ทรงพรอมที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว จึงทรงนึกถึงผูที่พระองคควรจะแสดงธรรมโปรดกอน
นั่นคือ อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส ราบุตร๘ ดวยทรงนึกวาทานทั้งสองนี้มีปญญา
หลักแหลม มีธุลีในตานอย เมื่อไดฟงธรรมแลว ก็จะพึงรูไดฉับพลัน แตนาเสียดายที่ทานทั้งสอง
นั้นไดถึงแกกรรมไปกอนหนานี้
ตอจากนั้นจึงทรงนึกถึงพระภิกษุปญจวัคคีย แลวเสด็จไปยังปาอิสปตนมฤคทายวัน
เพื่อจะทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด ซึ่งในลําดับแรกนั้นเมื่อพระภิกษุปญจวัคคียไดฟงพระธรรม
เทศนาของพระองคแลว ในบรรดาพระภิกษุทั้ง ๕ รูปนั้น เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะไดฟงพระ
ธรรมเทศนาแลว ก็สามารถไดดวงตาเห็นธรรม แลวไดทูลขอการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เปนรูปแรก พระพุทธองคจึงไดทรงประทานการอุปสมบทแกพระอัญญาโกณฑัญญะดวยพระ
ดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําซึ่ง
ที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด” และตอมา พระภิกษุอีกทั้ง ๔ รูป ก็สามารถไดดวงตาเห็นธรรม แลว
ทูลขอการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระพุทธองคจึงไดทรงประทานการอุปสมบทแกภิกษุ
เหลานั้นเปนลําดับมา

๗
๘

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒.
วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๒/๑๘ - ๒๐.

๖๗

จากพุทธดํารัสที่วา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด”๙ เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวาพระพุทธองคไดทรง
กําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อใหสมาชิกใหมไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน หรือทรงประสงคใหผูที่
เขามาบวชในพระพุทธศาสนาไดยึดเปาหมายเดียวกันคือ มุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพนนั่นเอง
๓.๒.๑.๒) ทรงวางแผนเพื่อประกาศพระศาสนา
จะเห็นไดวาพระพุทธองคไดทรงวางแผนในการประกาศศาสนาอยางตอเนื่องเปน
ลํ า ดั บ มา เนื่ อ งจากในระยะแรกมี พ ระภิ ก ษุ ผู สํ า เร็ จ เป น พระอรหั น ต เ พี ย ง ๖๐ รู ป ซึ่ ง ถื อ ว า
พระสงฆมีจํานวนจํากัด พระพุทธองคจึงไดทรงวางแผนเพื่อที่จะประกาศพระศาสนา แลวสง
พระสาวกเหลานั้นใหแยกยายกันไปในทิศตาง ๆ ดวยพุทธดํารัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย
แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เธอทั้งหลายจงเทีย่ ว
จาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล
และความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงาม
ในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้ง
อรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน สัตวทั้งหลายที่มีธุลีในตานอยมีอยู ยอมเสื่อมเพราะ
ไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุทั้งหลาย แมเราเองก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดง
ธรรม”๑๐
พระพุทธองคไดทรงแสดงคําสอนที่เปนหลักสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา
แกพระอรหันตทั้งหลายเพื่อใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป โดยทรงกําหนดใหพระ
นิ พ พานหรื อ ความหลุ ด พ น ทุ ก ข เ ป น เป า หมายสู ง สุ ด ในการปฏิ บั ติ ธ รรม โดยให ยึ ด หลั ก ๓
ประการ คือ การไมทําบาปทั้งปวง การทําความดีใหถึงพรอม และการจิตใจใหผองใส
ดั ง กล า วในข า งต น นอกจากนี้ ยั ง ทรงกํ า หนดวิ ธี ก ารประกาศพระศาสนาอี ก ว า “ให เ ผยแผ
พระพุทธศาสนาดวยขันติ คือ ความอดทน ไมใหวารายหรือการเขนฆาประหัตประหาร
เพื่อบีบบังคับใหคนหันมานับถือพระพุทธศาสนา” ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงไดชื่อวา
เปนศาสนาแหงสันติภาพ๑๑

๙

วิ. มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓.
วิ. มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙.
๑๑
ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙.
๑๐

๖๘

๓.๒.๑.๓) ทรงจัดตัง้ พุทธบริษัท ๔
ระยะตอมา พระองคทรงเห็นวาบุคคลที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนามีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกขณะ พระพุทธองคจึงไดทรงกําหนดฐานะของคนที่เขามาบวช โดยใหมีฐานะเทา
เทียมกันทุกประการ คือทุกคนที่เขามาบวชมีฐานะเปนเชื้อสายศากยบุตร และใหถือวาทุกคนมี
สิ ท ธิเ สรี ภ าพในการปฏิ บัติ ธ รรมของพระองค อย า งเท า เที ย มกัน และในข อนี้ ก็มี พุ ท ธดํา รั ส
เปรียบเทียบไววา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย...ไหลถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและ
โคตรอันเดิมเสีย วรรณะ ๔...ผูออกเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว
ยอมละชื่อและตระกูลเสีย เขามาเปนสมณะ เชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”๑๒ ในขณะเดียวกันก็มี
บุคคลเลื่อมใสในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อใหบุคคลเหลานั้นมีความเขาใจไป
ในทางเดียวกัน และงายตอการอบรมสั่งสอน พระพุทธองคจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา
ซึ่งเรียกวา พุทธบริษัท ๔ นั่นเอง ไดแก ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท และอุบาสิกา
บริษัท
โดยหลักเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของ พุทธบริษัท ๔ ดังนี้ คือ
- ภิกษ
: กําหนดคุณสมบัติและกลั่นกรองโดยคณะสงฆ
- ภิกษุณี : กําหนดคุณสมบัติและกลั่นกรองโดยคณะสงฆทั้ง ๒ ฝาย
- อุบาสก : กําหนดคุณสมบัตแิ ละแสดงตนเปนพุทธมามกะ
- อุบาสิกา : กําหนดคุณสมบัติและแสดงตนเปนพุทธมามิกา
และในขณะเดียวกันทรงกําหนดใหสงฆมีบทบาทในการใหการอุปสมบทแกกุลบุตร
หรือบุคคลผูที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตองการบวช รวมทั้งทรงอนุญาตใหสงฆมี
หนาที่ในการระงับอธิกรณที่เกิดขึ้นแกบริษัท ๔ ทั้งหมด๑๓
รวมทั้งทรงกําหนดใหพุทธบริษัท ๔ มีสิกขาบทที่ตองรักษาตางกัน ดังนี้
(๑) ภิกษุบริษัท มีสิกขาบทที่ตองรักษา ๒๒๗ ขอ สวนสามเณรที่เปนเหลากอแหง
สมณะ มีสิกขาบทที่ตองรักษา ๑๐ ขอ
(๒) ภิกษุณีบริษัท มีสิกขาบทที่ตองรักษา ๓๑๑ ขอ สวนสามเณรี มีสิกขาบทที่
ตองรักษา ๑๐ ขอ และสิกขมานา กําหนดใหรักษาสิกขาบท ๖ ขอ
(๓) อุบาสกบริษัท มีสิกขาบทที่ตองรักษา ๕ ขอ และพึงรักษาศีลอุโบสถอีก ๘ ขอ
ในวันอุโบสถ
(๔) อุบาสิกาบริษัท มีสิกขาบทที่ตองรักษา ๕ ขอ และพึงรักษาศีลอุโบสถอีก ๘
ขอ ในวันอุโบสถ เชนเดียวกับอุบาสกบริษัท
๑๒
๑๓

วิ. จุล. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐.
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔.

๖๙

๓.๒.๑.๔) พุทธวิธีสรางแรงจูงใจ (ในการปฏิบัติธรรม)
โดยทรงแตงตัง้ บุคคลดังนี้ คือ
- พระสารีบุตร เปนธรรมเสนาบดี มีฐานะเปน รองประธานบริหารพุทธบริษัท และ
อัครสาวกฝายขวา
- พระโมคคัลลานะ เปนอัครสาวกฝายซาย และมีหนาที่ดูแลงานบริหาร
- พระอานนท เปนเลขาธิการของพุทธองค
- สาวกทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ เปนเอตทัคคะ คือผูชํานาญการที่จะรับภาระ
งานดานตาง ๆ เชน พระมหากัสสปะ ผูเชี่ยวชาญในดานธุดงค๑๔
จากพระพุทธพจนที่วา “นิคฺคณฺเห นิคฺคณฺหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคณฺหารหํ” ขมคนที่
ควรขม ยกยองคนที่ควรยกยอง” นั่นก็หมายถึงพระพุทธองคทรงใชหลักการในการบริหารพุทธ
บริษัท ๔ โดยการยกยองและสรรเสริญคนดี และทรงตําหนิหรือวากลาวคนที่ยังประมาทอยูใน
การดําเนินชีวิต๑๕

๓.๓ รูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
๓.๓.๑) ยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา
พระพุทธองคทรงกําหนดหลักไตรสิกขาไว ก็เพื่อเปนระบบฝกฝนอบรมกาย วาจา
ใจ หรืออบรมใน ๓ ดานใหญ ๆ คือ ทางปญญา ทางศีล และทางจิต และที่สําคัญนั้นพระองคก็
ไดทรงสรุปหลักไตรสิกขา ลงในหลักอริยมรรคมีองค ๘ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ คือ
๑) หลักการพัฒนาศีล (อธิศีลสิกขา) สรุปลงในสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ
๒) หลักการพัฒนาสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) สรุปลงในสัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ
๓) หลั ก การพั ฒ นาป ญ ญา (อธิ ป ญ ญาสิ ก ขา) สรุ ป ลงในสั ม มาทิ ฏ ฐิ และสั ม มา
สังกัปปะ
และพระองคก็ทรงสรุปสารประโยชนของไตรสิกขาไววา “อยางนี้ศีลอยางนี้สมาธิ
อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอันสมาธิอบรมแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งสาม คือ กามา
สวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ โดยชอบ”๑๖
๑๔

องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐.
ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๔๒๒/๕๓๑.
๑๖
เสฐียรพงษ วรรณปก, วาระสุดทายของพระพุทธองค, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :
มติชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๕.
๑๕

๗๐

การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ชิ ง พุ ท ธมี ก ารคิ ด เชิ ง ระบบ กล า วคื อ หลั ก ธรรม
ปฏิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา ซึ่งกลาวถึงเหตุปจจัยที่มีปฏิสัมพันธตอกัน (เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป)
หรือหลักธรรมปรโตโฆสะ ที่กลาวถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูปฏิบัติธรรม ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพุทธธรรมนั้นกลาวถึงเรื่องสภาพแวดลอมหรือบริบทมีอิทธิพลตอความเปนอยู
ของมนุษย มนุษยจึงตองเลือกสถานที่ สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูพัฒนาตนเอง
ดวย เพราะมนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูเหนืออิทธิพลของสภาพแวดลอมเสมอไป แต
สรรพสิ่งจะมีความเกี่ยวของโยงใยมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
๓.๓.๒) พุทธวิธีในการสื่อสาร๑๗
พุทธวิธีในการสื่อสาร๑๘ คือ วิธีการที่พระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัท คือ ภิกษุ
ภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย ตามพระนามที่ไดรับการยกยอง
วา สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทรงเปนศาสดาของมนุษยทั้งหลาย พระพุทธเจาทรงมีเปาหมายในการ
สอนคือฝกฝนอบรมคนใหเกิดปญญาที่แทจริง เพื่อใหใชปญญาดําเนินชีวิต ทางใดที่จะกอใหเกิด
ปญญา พระองคก็จะทรงสอนหรือแนะนํา๑๙ พระอัจฉริยภาพของพระพุทธองคในดานการสอน
เปนที่ปรากฏเดนชัดวาไดเผชิญกับนักปราชญราชบัณฑิต เจาลัทธิมากมาย ซึ่งบางพวกก็เขามา
ดี บางพวกก็เขามาราย บางพวกเขามาทาทายสติปญญาหรือมาแสวงหาความรู และบางพวกมา
เพราะตองการขมปราบปราม แตพระองคก็ทรงสามารถเอาชนะไดดวยพระอัจฉริยภาพในการ
สอนของพระพุทธองค ทําใหบุคคลในสังคมทุกระดับ นับตั้งแตกษัตริย พราหมณ แพทย ศูทร ซึ่ง
มีความแตกตางกันดานความเชื่อ ความประพฤติ และทางสติปญญา ไดหันมานับถือ พระรัตนตรัย
พุทธวิธีเทศนาธรรม มีคุณลักษณะ ๔ อยางดังนี้
๑. สันทัสนา อธิบายใหเห็นชัดเจนแจมแจง เหมือนจูงมือไปดูใหเห็นกับตา
๒. สมาทปนา ชักจูงใจใหเห็นจริงดวย ชวนใหคลอยตาม จนตองยอมรับและนําไป
ปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เราใจใหแกลวกลา บังเกิดกําลังใจ ปลุกใหมีอุตสาหะแข็งขันมั่นใจ
วาจะทําใหสําเร็จได ไมหวั่นระยอตอความเหนื่อยยาก
๑๗

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๒๐.
๑๘
วศิน อินทรสระ, พุทธวิธีในการสอน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ธรรมดา, ๒๕๔๕), หนา ๑๓.
๑๙
เสฐียรพงษ วรรณปก, คิดเปนทําเปนตามแนวพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๑๗.

๗๑

๔. สัมปหังสนา ชโลมใจใหแชมชื่น ราเริง เบิกบาน ไมนาเบื่อ และเปยมดวย
ความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชนที่ตนพึงไดรับจากการปฏิบัติ
อาจผูกเปนคําสั้นๆ ไดวา แจมแจง จูงใจ หาญกลา ราเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน
คึกคัก เบิกบาน
๓.๓.๓) กุศโลบายในการสั่งสอนพุทธบริษัทของพระพุทธเจา
พระพุทธเจาเมื่อจะทรงสอนใครแตละครั้ง พระองคไดมีกุศโลบายการสํารวจ
ตรวจสอบองคประกอบหลาย ๆ อยางในการสอนบุคคลระดับตาง ๆ
ที่มีพื้นฐานความรู
สติปญญาที่แตกตางกัน หัวขอนี้จะเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพุทธวิธีการสื่อสาร ซึ่งเปนวิธี
ที่พระพุทธองคทรงใชประยุกตคําสอนแตละลักษณะใหมีความเหมาะสม กุศโลบายการสอนของ
พระพุทธเจา มีหลายอยาง ที่นาสังเกตหรือพบบอย คงจะไดแกวิธีตอไปนี้
๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนาวิธีนี้นาจะเปนกุศโลบายที่พระพุทธองคทรงใชบอย
ไมนอยกวาวิธีใด ๆ โดยเฉพาะในเมื่อผูมาเฝาหรือทรงพบนั้น ยังไมไดเลื่อมใสศรัทธาในพระ
ศาสนายังไมรู ยังไมเขาใจหลักธรรม ในการสนทนาพระพุทธองคทรงเปนฝายถามนําคูสนทนา
เขาสูความเขาใจธรรมและเกิดความเลื่อมใสในที่สุด การสอนแบบนี้จะมีปรากฏใน พระไตรปฎก
หลาย ๆ ที่ เชน กรณีของปริพพาชกชื่อวัจฉโคตร ที่เขาไปทูลถามเรื่องความเห็นสุดโตง ๑๐
ประการกับพระองค และก็ไดมีการสนทนาแบบถาม-ตอบ ในเรื่องดังกลาวระหวาง ปริพพาชก
กับพระพุทธองค๒๐ เปนตน ในการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา จะมีการถามในรายละเอียดได
มากกวาการสอนแบบทั่วไป เพราะเปนการใหขอมูลตอกลุมชนที่มีจํานวนจํากัด ซึ่งเมื่อพระพุทธ
องคแสดงธรรมจบ ผูฟงมักจะไดรับคุณวิเศษจากการฟงธรรมโดยวิธีนี้อยูเสมอ
๒. แบบบรรยาย พระพุทธเจาจะทรงใชที่ประชุมใหญในการแสดงธรรมประจําวัน
ซึ่งมีประชาชนหรือพระสงฆจํานวนมากมาฟงเพื่อเพิ่มความรูและความสงบทางจิตใจ ลักษณะ
พิเศษของกุศโลบายการสอนแบบนี้มีทั้งการแสดงธรรมที่มีใจความยาว และที่มีใจความสั้นๆตาม
ตอสถานการณที่เห็นวาเหมาะสม เชนในพรหมชาลสูตร พระองคก็ไดบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
ของศีล ซึ่งแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ ๑) ศีลระดับตนที่เรียกวาจุลศีล ๒) ศีลระดับกลางที่เรียกวา
มัชฌิมศีล ๓) ศีลระดับสูงที่เรียกวามหาศีล และตอนทาย ก็แสดงเรื่องทิฏฐิหรือปรัชญาของลัทธิ
ตาง ๆ รวมสมัยพุทธกาล ซึ่งมีทั้งหมด ๖๒ ทฤษฎี โดยพระพุทธเจาทรงนํามาแสดง หรือ
บรรยายและชี้ใหเห็นวา พระพุทธศาสนามีความเห็นหรือมีหลักคําสอนที่ตางจากทฤษฎี ทั้ง ๖๒
ประการนี้อยางไร๒๑ เปนตน

๒๐
๒๑

ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๘๗-๑๘๙/๒๑๙-๒๒๓.
ดูรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๑๐๔/๑๑-๓๙.

๗๒

๓. การตอบปญหา การตอบปญหาของพระพุทธองคทรงสอนใหพิจารณาดู
ลักษณะของปญหาและใชวิธีการตอบใหเหมาะสม เพราะโดยมากการถามปญหาจะเปนผูนับถือ
ลัทธิศาสนาอื่น เพียงเพื่อขมและลองภูมิ แตพระพุทธองคทรงแยกประเภทปญหาไวตามลักษณะ
กุศโลบายการตอบ ๔ ประการ
๑) เอกังสพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงตอบตรงไปตรงมา
๒) ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ปญหาที่พึงยอมถามแลวจึงตอบตอบ
๓) วิภัชชพยากรณียปญหา ปญหาที่จะตองแยกความตอบ
๔) ฐปนียปญหา ปญหาที่พึงยับยั้งเสีย
ดังปรากฏในเทวตาสังยุต ที่มีเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจาวา “บุคคลใหอะไรชื่อวา
ใหกําลัง ใหอะไรชื่อวาใหวรรณะ ใหอะไรชื่อวาใหความสุข ใหอะไรชื่อวาใหจักษุ และใครชื่อวาให
ทุกสิ่งทุกอยาง” พระพุทธเจาก็ตรัสตอบวา “บุคคลที่ใหขาว ชื่อวาใหกําลัง ใหผาชื่อวาใหวรรณะ
ใหยานชื่อวาใหความสุข ใหประทีปชื่อวาใหจักษุ และผูใหที่พักชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง สวนผู
พร่ําสอนธรรมชื่อวาใหอมตะ”๒๒ซึ่งเนื้อหาดังกลาว แสดงใหเห็นถึงลักษณะการสอนแบบตอบ
ปญหา และแสดงถึงการใหความหมาย ทําใหการสอนไดผลดียิ่งขึ้น
๔. แบบวางกฎข อ บั ง คั บ โดยใช กุ ศ โลบายกํ า หนดหลั ก เกณฑ การว า กล า ว
ตักเตือนมีกฎและขอบังคับใหพระสาวกหรือพระสงฆปฏิบัติ หรือยึดถือดวยความเห็นชอบพรอม
กัน เพื่อคุณประโยชนที่ดีงาม ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคทรงบัญญัติวินัยตาง ๆ ซึ่งใชเปน
ขอบังคับใหพระภิกษุไดปฏิบัติตาม และที่สําคัญกฎขอบังคับที่พระองคทรงบัญญัตินั้น สามารถ
เปนตัวแทนของพระองคได ดังที่ทรงตรัสในวันที่พระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานวา “ธรรม
และวินัยที่เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย หลังจากเราลวงลับไปก็จะเปนศาสดาของ
เธอทั้งหลาย”๒๓
๓.๓.๔) จําแนกอธิบายพุทธวิธีในการสอน
การสอนหรือการถายทอดความรูทุกเรื่อง ถึงแมผูถายทอดจะมีความรูดีสักเพียงใด
ก็ต าม หากขาดอุบายการสอนที่ ดึงดูดใหผูเ รียนมีความสนใจได การสอนนั้ นก็ จะไมป ระสบ
ความสําเร็จ หรือภาษาปจจุบันเรียกวาขาดเทคนิคในการสอน พระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นถึง
ความเปนเลิศในพุทธวิธีการสื่อสาร (การสอน) เปนอยางยิ่ง ประกอบดวย ๑๐ วิธี คือ
๑. การยกอุ ท าหรณ แ ละการเล า นิ ท านประกอบ การยกตั ว อย า งประกอบ
คําอธิบาย และการเลานิทานประกอบการสอนชวยใหเขาใจไดงายและชัดเจน ในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาปรากฏนิทานชาดกมากถึง ๕๔๗ เรื่อง เชน สอนเรื่องความเสียหายอันเกิดจาก
๒๒
๒๓

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๒/๕๘.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

๗๓

ความไมสามัคคี โดยยกตัวอยางเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี๒๔ หรือสอนเรื่องอยูอยางสงบ ตอง
อาศัยการประกอบความเพียรอยูเสมอ โดยการยกเอาเฉพาะพระมหากัสสปะเปนตัวอยาง โดย
ตรัสยกยองวา “เปนผูมีสติ หมั่นประกอบความเพียร ไมติดอยูในที่ ละความหวงอาลัยไป เหมือน
หงสละเปอกตมไป ฉะนั้น”๒๕ ดังนั้นการสอนแบบนี้จึงถือวาเปนเรื่องที่ทําใหมองเห็นภาพคําสอน
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ชวยใหจําแมน เห็นจริงและความเพลิดเพลิน ทําใหการเรียนการสอน
มีรสยิ่ง
๒. การเปรี ย บเที ย บด ว ยข อ อุ ป มา คํ า อุ ป มาช ว ยให เ รื่ อ งที่ ลึ ก ซึ้ ง เข า ใจยาก
ปรากฏความหมายเดนชัดออกมา และเขาใจงายขึ้น โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายสิ่งที่เปน
นามธรรม เปรียบใหเห็นชัดดวยสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือแมเปรียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขอ
อุปมารูปธรรม ก็ชวยใหหนักแนนเขา เชน ครั้งพระพุทธเจาตรัสสอนแกเมณฑกเศรษฐีวา “โทษ
ของคนอื่นเห็นไดงาย สวนโทษของตนเห็นไดยาก เพราะคนนั้นชอบโปรยโทษของผูอื่น เหมือน
คนโปรยแกลบ แตกลับปกปดโทษของตนไว เหมือนพรานนกปกปดรางพรางกายตนไว”๒๖ หรือ
ครั้งที่พระองคตรัสในคราวที่ประทับอยูในอารามของอนาถปณฑิกเศรษฐี เขตกรุง สาวัตถีวา
“สมณพราหมณพวกหนึ่งแลนเลยไปไมบรรลุธรรมที่เปนสาระ ชื่อวาพอกพูนเครื่องพันธนาการ
ใหมๆยิ่งขึ้น ยึดมั่นในสิ่งที่ตนไดเห็นแลวและฟงอยางนี้ จึงตกสูหลุมถานเพลิงตลอดไป เหมือน
แมลงตกสูประทีปน้ํามันฉะนั้น”๒๗ การใชอุปมานี้ นาจะเปนกลวิธีประกอบการสอนที่พระพุทธ
องคทรงใชมากที่สุด มากกวากลวิธีอื่นใด
๓. การใชอุปกรณการสอน ในสมัยพุทธกาล ยอมไมมีอุปกรณการสอนชนิดตาง ๆ
ที่จัดทําขึ้นไวเพื่อการสอนโดยเฉพาะเหมือนสมัยปจจุบัน เพราะยังไมมีการจัดการศึกษาเปน
ระบบขึ้นอยางกวางขวาง หากจะใชอุปกรณบาง ก็คงตองอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติ เชน
ในครั้งที่พระพุทธองคประทับอยูที่สีสปาวันใกลเมืองโกสัมพี ก็ไดสอนภิกษุทั้งหลายโดยใชใบ
ประดูเปนอุปกรณ คือ พระองคไดหยิบใบประดูลายมาเล็กนอยแลวถามภิกษุทั้งหลายวา ใบไม
ในปากับพระหัตถของพระองคที่ไหนมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายก็ทูลวา ในปามีมากยิ่งนัก แลว
พระองคก็ตรัสแสดงการที่พระองคไมสอนทั้งหมด เพราะคําสอนของพระองคนั้นมีมากมาย
เหมือนไมประดูลายในปา แตที่ตรัสเปรียบคําสอนที่จําเปนเหมือนใบไมในกํามือ เพราะมีความ
จําเปนตอการทําที่สุดแหงทุกขใหสิ้น๒๘

๒๔

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖/๒๕.
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗.
๒๖
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๕๒/๑๑๐.
๒๗
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕๙/๓๐๖.
๒๘
สํ.ส. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓.
๒๕

๗๔

๔. การทําเปนตัวอยาง วิธีสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือ
ทํ า เป น ตั ว อย า ง ซึ่ ง เป น การสอนแบบไม ต อ งกล า วสอน เป น ทํ า นองการสาธิ ต ให ดู แต ที่
พระพุทธเจาทรงกระทํานั้นเปนไปในรูปทรงเปนผูนําที่ดี เชน กรณีของภิกษุที่ปวยจนตองนอน
จมกองมู ต รและคู ถ ของตนเอง ไม มี ภิ ก ษุ รู ป ใดมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเข า ไปดู แ ลพยาบาล
พระพุทธเจาจึงสอนภิกษุทั้งหลายที่อยูในอาวาสนั้น ดวยการลงมือปฏิบัติดูแลพยาบาลภิกษุรูป
นั้นดวยพระองคเอง หลังจากที่ทรงดูแลจนภิกษุที่อาพาธใหมีอาการดีขึ้นแลว ในตอนประชุมได
ตรัสไว เพื่อเปนขอคิดแกภิกษุทั้งหลายวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดา ไมมีบิดา ผูใดเลา
จะพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล ผูใดจะพึงอุปฏฐาก
ขอใหผูนั้นพยาบาลภิกษุผูอาพาธเถิด”๒๙
๕. การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม การเลนภาษาและเลนคํา
เปนเรื่องของความสามารถในการใชภาษาผสมกับปฏิภาณ ขอนี้เปนอัจฉริยะภาพแสดงถึง พระ
ปรีชาสามารถของพระพุทธเจาที่มีรอบไปทุกดาน จะเห็นไดจากกรณีของเวรัญชพราหมณ ที่มา
กลาวตอพระองคตางๆนานา แทนที่พระองคจะปฏิเสธการกลาวหานั้น กลับนําคํากลาวหามา
อธิบายดวยการใชภาษา การเลนคํา โดยการนําเขาสูหลักการที่ถูกตองของพระองค เชน ในขอ
กลาวหาที่พราหมณตอวาพระพุทธเจาวา “ทานเปนพระโคดม เปนคนไมมีสมบัติ” ซึ่งสมบัติใน
ความหมายของพราหมณ เปนการกลาวถึงสมบัติภายนอก ที่เปนเครื่องตอบสนองความตองการ
พื้นฐาน แตพระพุทธเจาใหความหมายการไมมีสมบัติคือ การละสิ่งที่ทําใหชีวิตติดอยูกับวัตถุนั้น ๆ
เพราะการตัดรากเหงาแหงอกุศลทั้งหลายชื่อวาไรซึ่งความเปนคนมีสมบัติ เพราะการละอกุศล
ทั้งหลายไดอยางสิ้นเชิง๓๐เปนตน
แมดานการสอนหลักธรรมทั่วไป พระองคก็ทรงรับเอาคําศัพทที่มีอยูแตเดิมในลัทธิ
ศาสนาเกามาใช แตทรงกําหนดความหมายใหใหม ซึ่งเปนวิธีการชวยใหผูฟงผูเรียนหันมาสนใจ
และกําหนดคําสอนไดงาย เพียงแตมาทําความเขาใจเสียใหมเทานั้นและเปนการชวยใหมีการ
พิจารณาเปรียบเทียบไปในตัวดวยวาอยางไหนถูก อยางไหนผิดอยางไร จึงเห็นไดวา พรหม
พราหมณ อริยะ ยัญ ตบะ ไฟบูชายัญ ฯลฯ ซึ่งเปนคําลัทธิศาสนาเดิม ก็มีใชในพระพุทธศาสนา
ดวยทั้งสิ้น แตก็มีความหมายตางออกไปเปนอยางใหม
๖. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปนอุบายสําคัญใน
การเผยแผ พระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุ ท ธเจ า เริ่มแต ร ะยะแรกประดิ ษ ฐาน
พระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระพุทธเจาทรงดําเนินพุทธกิจดวยพุทโธบายอยางที่เรียกวา การ
วางแผนที่ไดผลจริง ทรงพิจารณาวาเมื่อจะเขาไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ควรไป
โปรดใครกอน เชน ครั้งตรัสรูแลวก็เลือกที่จะโปรดปญจวัคคียกอน เพราะทรงเห็นวาพวกเขามี
๒๙
๓๐

วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๓๙-๒๔๑.
ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑ /๒-๑๐/๒-๔.

๗๕

พื้นฐานความศรัทธาเปนทุนเดิมอยูแลว งายตอการทําความเขาใจคําสอนของพระองค และ
ตอมาก็สอนชายหนุมที่ชื่อยสกุลบุตร ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีและผูนําของชายหนุมในชุมชนนั้น
เพราะพระองคทรงเล็งเห็นวาปญจวัคคียและ ยสกุลบุตรนี้จะเปนสาวกที่จะชวยในการเผยแผคํา
สอนไดมาก๓๑ จากนั้นพระองคก็เสด็จไปโปรดชฏิล ๓ พี่นอง พรอมบริวาร ทั้งพัน เริ่มดวยชฎิล
คนพี่ใหญเสียกอน แลวนําชฏิลเหลานี้ ผูกลายเปนสาวกแลว เขาสูนครราชคฤหประกาศธรรม ณ
พระนครนั้น ไดราชาเปนสาวก เปนอันวาพอเริ่มตนประกาศ พระศาสนา ก็ไดทั้งนักบวชผูใหญ
เศรษฐี และราชา ซึ่งเปนคนชั้นสูงสมัยนั้นเปนสาวก เปนการนําทางเสด็จเผยแผใหปลอดโปรง
ตอไป
ในการทรงสั่งสอนคนแตละถิ่น หรือแตละหมูคณะ ก็มักทรงเริ่มตนที่บุคคลผูเปน
ประมุข เชนพระมหากษัตริย หรือหัวหนาของหมูนั้น ๆ ทําใหการประกาศพระศาสนาไดผลดี
และรวดเร็ว และเปนการยืนยันพระปรีชาสามารถของพระองคดวย
๗. การรูจักจังหวะและโอกาส ผูสอนตองรูจักใชจังหวะและโอกาสใหเปนที่
ประโยชน เชน กรณีของการบัญญัติพระวินัยแตละขอ พระองคก็จะตองมีมูลเหตุของความผิดที่
เกิดขึ้นเสียกอน แลวจึงสอนโทษที่เกิดจากการลวงละเมิด หลังจากนั้นก็จะบัญญัติสิ่งที่ไมควร
ปฏิบัติหรือที่ควรปฏิบัติ ซึ่งตอมาเรียกวาพระวินัย เชน กรณีของพระสุทินที่ตองอาบัติปาราชิก
ดวยการเสพเมถุนกับอดีตภรรยาของตน๓๒
ตอมาพระองคก็ไดทรงบัญญัติ ในเรื่องความผิดที่ประพฤติแลวขาดจากความเปน
ขอที่ ๑ และอีกกรณีหนึ่งที่แสดงถึงการรูจักใชจังหวะและโอกาสของพระพุทธองคก็คือ ในเรื่อง
การทําสังคายนา เมื่อครั้งยังทรงพระชนมอยู มีภิกษุหลายรูปเขาไปทูลแสดงความประสงคให
พระองคทําสังคายนา แตกาลเวลายังไมสมควรก็ตรัสหามเสีย แตเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นตอลัทธิ
อื่น ๆ ที่มีการแตกแยกเพราะครูอาจารยสิ้นไป และทรงเห็นวาถึงเวลาแลวโดยการอางตัวอยาง
จากลัทธิตาง ๆ และเหตุปจจัยที่เหมาะสม จึงมีมติใหภิกษุไดทําสังคายนาโดยทรงชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของพระธรรมวินัย และไดทรงมอบหมายใหภิกษุมีพระสารีบุตร เปนตน ไดทําการ
สังคายนาในโอกาสที่เหมาะสม๓๓
๘. ความยึดหยุนในการใชวิธีการ ถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัณหา
มานะ ทิฏฐิเสียใหนอยที่สุด ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ สุดแตจะใชกลวิธีใดให
การสอนไดผลดีที่สุด ก็จะทําในทางนั้น ไมกลัววาจะเสียเกียรติ ไมกลัวจะถูกรูสึกวาแพ เชน
กรณีที่พระพุทธเจาตรัสกับคนฝกมาที่มีวิธีการฝกดวยวิธีแบบสุภาพ วิธีแบบรุนแรงทั้งวิธีแบบ
สุภาพและรุนแรง จนกระทั่งสุดทายเมื่อฝกไมไดก็ฆาทิ้งเสีย ซึ่งพระองคก็ใชวิธีการที่คน ฝกมา
๓๑

ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒-๓๑/๑๘-๔๐.
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๑/๒๔-๓๙/๑๗-๒๙.
๓๓
ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๙๖-๓๐๒/๒๔๗-๒๕๐.
๓๒

๗๖

กลาวไวนั้น ยอนกลับมาเปนอุปกรณการสอนของพระองค ดวยพระดํารัสวา “เรายอมฝกคนดวย
วิธีแบบสุภาพบาง ดวยวิธีแบบรุนแรงบาง ดวยวิธีทั้งสุภาพและทั้งรุนแรงปนกันไปบาง และถา
ฝกไมไดก็ฆาเสีย”๓๔แตกรณีการฆาของพระองคนั้น หมายถึงการไมเอาใจใสตอบุคคลที่ไมสนใจ
ในธรรม จึงฆาเสียคือปลอยใหหลนไปสูหนทางที่ไมดี เพราะสาเหตุจากการไมสนใจของบุคคล
นั้น การทําในลักษณะดังกลาว ถือวาเปนการฆาในอริยวินัย
๙. การลงโทษและการใหรางวัล การลงโทษในที่นี้คือ การลงโทษซึ่งมีทั้งในทาง
ธรรมและวินัย มีบทบัญญัติความประพฤติอยูแลว การใหรางวัลคือการแสดงธรรมไม
กระทบกระทั่งไมรุกรานใคร แตเปนการกลาวสรรเสริญในการกระทําที่ถูกตอง และถือวาเปน
ตัวอยางแกผูอื่นดวย ในเรื่องของการลงโทษ เชน การลงพรหมทัณฑตอพระฉันนะ ซึ่งมีความ
เยอหยิ่งวาตนเองเปนผูอุปฏฐากพระพุทธเจา ในสมัยที่ยังทรงพระเยาวจนกระทั่งออกบวช เปน
เหตุใหพระฉันนะไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย ดวยเหตุนี้ เพื่อใหพระฉันนะรูจัก
สํานึกในการกระทําของตนเอง พระพุทธเจาจึงตรัสใหมีการลงพรหมทัณฑ ดวยการไมใหผูใด
พูดคุยหรือกลาวตักเตือนอะไรเลยแกพระฉันนะ โดยตรัสกับพระอานนทกอนที่จะเสด็จดับขันธป
รินิพพานวา “อานนท เมื่อเราลวงไปแลว สงฆพึงลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะ ดวยการที่วา แม
ภิกษุฉันนะจะพูดไดตามตองการ แตภิกษุไมพึงวากลาวตักเตือน พร่ําสอนเธอ”๓๕
การใหรางวัลของพระพุทธองคนั้น ที่ปรากฏเดนก็คือ การตรัสยกยองในความเปน
เลิศในดานตาง ๆ ที่เรียกวาเปน “เอตทัคคะ” เชน กรณียกยองพระสารีบุตรวา มีความเปนเลิศใน
ดานผูมีสติปญญามาก มีความเขาใจอรรถแหงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งได โดยเปรียบพระสารีบุตร
เหมือนเสนาบดีที่มีความรอบรูไดอยางสูงสุด ดังพระพุทธพจนที่วา “นรชนใดผูไมตองเชื่อใคร
รูจักนิพพานที่ปจจัยอะไรปรุงแตงไมไดตัดรอยตอแหงการเกิดใหม ทําลายโอกาสแหงการ
ทองเที่ยวไปในสงสาร ความคลายหวังแลว นรชนนั้นแล เปนบุรุษสูงสุด”๓๖ แมวาพระพุทธเจาจะ
ทรงใชการชมเชยยกยองบาง ก็เปนไปในรูปแบบการยอมรับคุณความดีของผูนั้น เปนการกลาว
ชมเชยโดยธรรม ใหเขามั่นใจในการกระทําความดีของตน แตไมใหเกิดเปนการเปรียบเทียบขม
คนอื่นลง บางทีทรงยกยองเพื่อใหถือเปนตัวอยางหรือเพื่อแกความเขาใจผิด ใหตั้งทัศนคติที่ถูก
๑๐. การแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นตางครั้งตางคราว ยอม
มีลักษณะแตกตางกันไปไมมีที่สิ้นสุด
การแกปญหาเฉพาะหนายอมอาศัยปฏิภาณคื อ
ความสามารถในการประยุกตหลัก วิธีการ และกลวิธีตางๆมาใชใหเหมาะสม เปนเรื่องเฉพาะครัง้
เฉพาะคราวไป ยิ่งในการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจาตองเจอปญหามากมาย และ
พระองคก็ตองอาศัยปฏิภาณแกไขอยูตลอดเวลา เชน กรณีของครอบครัวพราหมณที่อยูในเมือง
๓๔

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๖๙-๑๗๑.
ที.ม. (ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๕.
๓๖
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๕.
๓๕

๗๗

ราชคฤห ฝายสามีนับถือศาสนาพราหมณแตภรรยานับถือพระพุทธศาสนา และภรรยาก็
สรรเสริญแตพระพุทธคุณอยูตลอดเวลา จนสามีไมพอใจ คอยพูดวารายพระพุทธเจาตาง ๆ
นานา จนกระทั่งอยูมาวันหนึ่งภรรยาทําอาหารหลน แลวเปลงอุทานดวยคําที่แสดงออกถึงความ
เคารพตอพระพุทธเจา พราหมณเกิดความไมพอใจยิ่งนัก จึงไปเพื่อที่จะเอาชนะดวยการถามให
พระพุทธเจาจนปญญาในการตอบปญหาวา “บุคคลกําจัดอะไรไดจึงอยูเปนสุข กําจัดอะไรไดจึง
ไมเศราโศก ขาแตพระโคดม พระองคทรงพอพระทัยการกําจัดธรรมอยางหนึ่งคืออะไร”
พระพุทธเจาทรงใชกลวิธีแกปญหาเฉพาะหนาดวยการตรัสตอบวา “บุคคลกําจัดความโกรธไดจึง
อยูเปนสุข กําจัดความโกรธไดจึงไมโศก พราหมณ พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการกําจัดความ
โกรธ ซึ่งมีรากเหงาเปนพิษ มียอดหวาน เพราะบุคคลกําจัดความโกรธนั้นไดแลว จึงไมโศก” ซึ่ง
หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสแกปญหาจบ พราหมณจึงความเลื่อมใสและยอมรับที่จะเปนสาวก
ของพระองค๓๗ ซึ่งเนื้อหาในการตรัสตอบปญหาโดยการแกไขปญหาเฉพาะหนากับพราหมณ
แสดงถึงลักษณะความเปนบรมครูของพระพุทธองคอยางหาใครเปรียบได

๓.๔ อธิบายหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักธรรมของพระพุทธเจานั้น เนื่องจากเปนสุกธรรม คือ ธรรมฝายขาวหรือธรรม
ฝ า ยดี ซึ่ ง เป น กุ ศ ลธรรมอั น พระผู มี พ ระภาคเจ า ตรั ส ไว ดี แ ล ว สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช กั บ
หลักการดําเนินชีวิตทั้งสวนตนและสวนงานไดทุกหัวขอธรรม ดังนั้น หลักธรรมที่สามารถมา
ประยุกตใชไดกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น จึงพอสรุปไดดังนี้
๓.๔.๑) สัปปุริสธรรม ๗ เปนอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษยปฏิบัติตามแลวสามารถ
ทําใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจกลาวไดวา หลักธรรมที่เปนหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษยให
อยางยิ่งประการหนึ่งซึ่งประกอบดวย
๑) ธัมมัญุต า รูจักหลักการ รูจักเหตุผล รูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และเขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตําแหนง หนาที่การงาน ฐานะ อาชีพ
รูจักรับผิดชอบตลอดถึงผลสําเร็จขั้นสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาส
ของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน
๒) อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายที่ตนปฏิบัติ เขาใจ
วัตถุประสงคที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้นมุงหมายอะไร การดํา เนินชีวิตอยางนั้นๆ เพื่อ
ประโยชนอะไร เปนผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงขั้นสูงสุดที่เปนประโยชนที่เปนแกนสาระแหงชีวิต
๓) อั ต ตั ญ ุต า รู จัก ตนตามความเป น จริ ง โดยฐานะภาวะ เพศ ความรู กํา ลั ง
ความสามารถ คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติชอบไดอยางเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงให
สอดคลองถูกตองตามจุดมุงหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓๗

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๗/๒๖๔.

๗๘

๔) มัตตัญุตา การรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสิน คือ รูจักพอดี
พอเหมาะรูจักคิด พูด กระทํากิจตาง ๆ แตพอดี แมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน
๕) กาลัญุตา รูกาลเวลาอันสมควร รูเวลาไหน ควรทําอะไร ที่ไหน ใชเวลาแต
พอดีในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือประกอบกิจการหนาที่การงานตาง ๆ
๖) ปริสัญุตา การรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถิ่น ควรมีกริยาวาจาอยางไรมี
ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอยางไร ควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมนั้นๆ
๗) ปุคคลัญุตา การรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของ
ซึ่งกันและกันธรรมที่พัฒนามนุษยและทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา เปนคุณสมบัติของคนดี ซึ่ง
ถือวาเปนการพัฒนาที่ถูกตองและยั่งยืน และถาหากภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ขอนี้
ชื่อวา เปนผูประกอบดวยสังฆคุณครบ ๙ แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ
ก็ทรงประกอบดวยธรรมเหลานี้ ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไว ในอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต วา...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรใหเปนไป
โดยธรรมที เ ดี ย ว จั ก รนั้ น ย อ มเป น จั ก รอั น มนุ ษ ย ผู เ ป น ข า ศึ ก ใด ๆ จะต า นทานมิ ไ ด องค ๕
ประการเปนไฉน คือ พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรูเหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑
ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕
ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปน
ขาศึกใด ๆ จะตานทานมิไ ด...ดูกรภิกษุทั้ งหลาย พระตถาคตอรหั นตสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดย
ธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มารพรหม หรือใครๆ ในโลก
จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลกนี้ ทรง
รูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมทรง
ยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้น ยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะคัดคานไมได๓๘
๓.๔.๒) พรหมวิหารธรรม
เปนหลักธรรมประจําใจที่ประเสริฐ ที่จะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทางดานจิตใจไดเปนอยางดี ประกอบดวย
๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีทางสังคม
มนุษย โดยปรารถนาแผเมตตาจิตใหทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ

๓๘

อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๓๑/๑๖๖.

๗๙

๒) กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากทุกข ปญหาหรืออุปสรรค
ทั้ ง หลาย บํ า บั ด ความทุ ก ข ย ากเดื อ ดร อ นของทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห ป ระสบผลสํ า เร็ จ ความ
เจริญรุงเรือง สิ่งสําคัญอยากรุณาจนเกินประมาณ ตองรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมในการทําการ
สงเคราะห ควรประกอบดวยอุเบกขากํากับ
๓) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเมื่อเห็นบุคคลอื่นไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชม
ชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปดวย เมื่อเห็นเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ มีความเจริญ
งอกงามในตําแหนงหนาที่การงานยิ่งขึ้นไป
๔) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ตองรักษาความยุติธรรมถูกตอง สมควรแกเหตุที่
ตนไดกระทําไว และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพี่นองหลักพรหมวิหาร
ธรรมนี้ จะตองใชใหถูกตองตามความหมายขององคธรรมแตละขอจึงจะไมเกิดความเสียหาย
เปนอคติ อันจะมีผลรายตอสังคมและทรัพยากรมนุษยได จึงควรนําหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติให
ถู ก ต อ ง และเหมาะสม ถึ ง จะเรี ย กได ว า มี ร า งกายเป น มนุ ษ ย แต มี จิ ต ใจเป น พรหม ดั ง ที่
พระพุทธเจาไดตรัสไววา
“...ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยพรหมอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภ
โตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วรรพบุรุษ ไมมีใคร
จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป
ครั้นแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหา
โดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
โครั กขกรรม การเป นนั กรบ การรั บราชการ ศิ ลปะอย างใดอย างหนึ่ ง เขาถื อกระเบื้ องเที่ ย ว
ภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและหนวดนุงหมผา
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หา
ประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ มีใจประกอบดวยกรุณา ... ระกอบดวยมุทิตา
... ประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง
เบื้ อ งบน เบื้ อ งล า งเบื้ อ งขวาง แผ ไ ปตลอดโลก ทั่ ว สั ต ว ทุ ก เหล า ในที่ ทุ ก สถานด ว ยใจ
ประกอบด ว ยอุ เ บกขาอั น ไพบู ล ย ถึ ง ความเป น ใหญ หาประมาณมิ ไ ด ไ ม มี เ วร ไม มี ค วาม
เบียดเบียนอยู เธอเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการนี้แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก
ดูกรโทณะ พราหมณเปนผูชื่อวาเสมอดวยพรหมอยางนี้แล”๓๙

๓๙

องฺ.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๓๒.

๘๐

๓.๔.๓) สั ง คหวัต ถุ ๔ เป นหลัก ธรรมที่เ ป น เครื่อ งยึ ด เหนี่ยวจิ ต ใจบุ ค คลและ
ประสานหมูชนไวใหสามัคคี เปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกันเพื่อใหมนุษยมีการชวยเหลือ
กัน ดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน การให
๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ สมานัตตตา
ความเปนผูมีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให ๑ ความเปนผูมี
วาจานารัก ๑ ความประพฤติประโยชน ในโลกนี้ ๑ ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมนั้น ๆ
ตามสมควร ๑ ธรรมเหลานั้นแล เปนเครื่องสงเคราะหโลก ประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แลนไป
อยูไวได ฉะนั้น ถาธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้ ไมพึงมีไซร มารดาหรือบิดาไมพึงไดความนับ
ถือหรือบูชาเพราะเหตุแหงบุตร ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะหเหลานี้
ฉะนั้น พวกเขาจึงถึงความเปนใหญ และเปนที่นาสรรเสริญ”๔๐
จากพุทธพจนดังกลาว จึงสามารถสรุปหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดดังนี้
๑) ทาน การให เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอด
ถึงความรูและแนะนําสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุนี้ มุงเพื่อใหสงเคราะหผูรับ มีความมุงหมายอยูที่
ผูรับเปนสําคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะหกันดวยปจจัย ๔ คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย
และยารักษาโรค ฉะนั้น การใหทานจึงควรใหดวยเมตตาเปนที่ตั้ง เพื่อแสดงน้ําใจไมตรี สราง
เสริมมิตรภาพ ใหดวยกรุณา ตองการชวยปลดเปลื้องความทุกข ความเดือดรอนแกกัน ใหดวย
มุทิตาสงเสริมสนับสนุนใหแกผูทําความดี มีความเจริญกาวหนา เพราะฉะนั้น การใหดวยวัตถุ
สิ่งของจึงมุงประโยชนแกผูรับ๔๑
๒) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนที่รัก กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวาน
สมานฉันท สามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวย
เหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดีการพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดีคน
ที่พูดดี จะชวยใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสัมพันธอันดีตอกันของมนุษย เมื่อมีการพูดคุยกัน
อยางเปนมิตรก็เกิดสัมพันธไมตรีอยางดีของมนุษย ปยวาจา คือ คําพูดที่กลาวออกมาจากใจ
จริงใจ จับใจ และจูงใจ การพูดควรประกอบดวยหลักการ ๔ ประการ๔๒ คือ

๔๐

องฺ.จตุกก.(ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒.
พระมหาสุชิน สุชีโว, “การศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักการสงเคราะหญาติในพระพุทธศาสนาเถร
วาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๔๗), หนา ๗๗.
๔๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๐/๑๖๗.
๔๑

๘๑

ก) แจมแจง คือ ขอความที่กลาวมีความชัดเจน
ข) จูงใจ คือ พูดแลว จูงใจใหคนทําดี มีกําลังใจ
ค) แกลวกลา คือ ทําใหผูฟงมีความสนุก ราเริง บันเทิงใจ
ง) ราเริง คือ ทําใหผูฟงมีความสนุก ราเริง บันเทิงใจ
๓) อั ต ถจริ ย า การประพฤติ ป ระโยชน ขวนขวายช ว ยเหลื อ กิ จ การ บํ า เพ็ ญ
สาธารณะ ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือ
ดวยแรงกาย และขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ บําเพ็ญประโยชน รวมทั้งชวยเหลือแกไข
สามารถรักษาความสามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไวได ความเปนผูมีใน
เอื้ อ เฟ อ เอาธุ ร ะของคนอื่ น หรื อ สั ง คมด ว ยแรงกาย ด ว ยป ญ ญาหรื อ ด ว ยทรั พ ย จนเต็ ม
ความสามารถที่จะชวยได เปนเหตุใหรัก นับถือกันอยางมั่นคง ชวยใหการพัฒนาที่มั่นคงและ
เข็มแข็งตอไป
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอใน
ชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมกรับรูแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ
บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมเนียมในแตละกรณี การวางตนเสมอตนเสมอ
ปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอตอมนุษยดวยกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน ดวยการรวมสุขรวม
ทุกขไมถือตัวมีความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคม
มนุษยไวไดเปนอยางดี เพราะมนุษยทั้งหลาย รักนับถือความวางตนสม่ําเสมอไมถือตัว เปน
ธรรมประจําโลกที่มนุษยทั้งหลายยอมไมเสมอกัน ดวยทรัพย ยศศักดิ์ บริวาร ศิลปวิทยา และ
ปญญา ที่ยิ่งหยอนกันกวากัน หากเราเคารพในความเปนมนุษย ในคุณคาของความเปนมนุษย
อยางมีศักดิ์ศรีเสมอกันในฐานะมนุษยเหมือนกันกับเรา๔๓
๓.๔.๔) อริยสัจจ ๔ เปนหลักธรรมที่ทําใหการพัฒนาทรัพยกรมนุษยตามหลัก
พระพุทธศาสนาใหเกิดประสิทธิภาพและรูทันตอสิ่งตาง ๆ เขามาในชีวิตมนุษย ซึ่งเปนหลักธรรม
ที่สําคัญประการหนึ่งที่กลาวถึงความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทําให
ปุถุชนเปนพระอริยะ ประกอบดวยองคธรรม ๔ ประการ ไดแก
๑) ทุกข ความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ขัดแยง บกพรอง
ขาดแกนสาร และความเที่ยงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง หรือเรียกกันในสํานวนชาวบานวา
ความไมสบายกาย ไมสบายใจ ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การเกิด แก เจ็บ ตาย การประจวบกับสิ่ง
อันไมเปนที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาที่ไมไดดังหวัง
๒) สมุทัย เหตุเกิดแหงทุกขสาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ความทะยานอยาก
ความดิ้นรน ความเสนหาในอารมณ จําแนกเปน ๓ ประเภท คือ
๔๓

วาท”, หนา ๓๕.

พระมหาสุชิน สุชีโว, “การศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักการสงเคราะหญาติในพระพุทธศาสนาเถร

๘๒

ก) กามตัณหา คือ ความทะยานอยากดวยอํานาจความใคร หมายถึง ความอยากใน
อารมณมีรูป เปนตน ที่เกิดขึ้นดวยอํานาจความอยากไดกามคุณ คือ สิ่งสนองความตองการทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย หรือความทะยานอยากในอารมณที่นาใคร นาปา
รถนา ชักใหใคร พาใจใหกําหนัด เชน รูปที่สวย เสียงที่เพราะ กลิ่นที่หอม รสที่อรอย สัมผัสที่ออน
นุม ในกรณีที่คนเราเกิดความอยากกินขาว อยากดื่มน้ํา อันเปนความตองการทางรางกายเชนนี้ไม
จัดเปนตัณหา สวนความตองอยารางกับภรรยา ซึ่งเปนเรื่องของกามคุณ จัดเปนกามตัณหาโดยแท
ข) ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากเปนโนนเปนนี่ หมายถึง ความอยากในภาวะ
ของตัวตนที่จะไดจะเปนอยางใดอยางหนึ่ง อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป ความติดใจอยูในรูป
ภพ อรูปภพ หรือติดใจในฌานสมาบัติ ซึ่งประกอบดวยสัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาอัตตาและโลก
เที่ยง อยากอยูในกามสุขนาน ๆ อยากอยูในวัยหนุมสาวตลอดไป
ค) วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไมเปนโนนไมเปนนี่ หมายถึงความอยากใน
ความพรากพนไปแหงตัว ตนจากความเป นอยางใดอยางหนึ่ ง อันไมนาปรารถนาโดยอยาก
ทําลาย อยากใหดับสูญซึ่งประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาตายแลวสูญ เชนอยากฆาตัว
ตาย เพื่อใหพนจากความคับแคนในชีวิตปจจุบัน เปนตน ตัณหานั้นเปนเหตุใหเกิดทุกข เพราะ
เปนเหตุใหสัตวเวียนวายตายเกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ คือ กามภูมิ ๑๑ (อบายภูมิ ๔ โลกภูมิ
๑ สวรรคหรือเทวโลก ๖) รูปภพ (พรหมโลกที่มีรูปขันธ) อรูปภพ (พรหมโลกที่ปราศจากรูปขันธ)
อยางไมรูจักจบสิ้น และการเกิดบอย ๆ ก็เปนทุกขร่ําไป
๓) นิโรธ ความดับทุกข ความดับตัณหาไดอยางสิ้นเชิง ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป
ภาวะที่เขาถึงไดเมื่อกําจัดอวิชชา สํารอกตัณหาสิ้นแลว ภาวะที่หลุดพน สงบ ปลอดโปรงเปน
อิสระ หรือเรียกวา ภาวะนิพพาน การบรรลุนิพพาน คือ ความดับเพลิงทุกขเพลิงกิเลสไดโดย
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
๔) มรรค ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือเรียกวา อริยมรรค หมายถึง ปญญาอัน
เห็นชอบวา สิ่งนี้เปนทุกข สิ่งนี้เปนเหตุใหเกิดทุกข สิ่งนี้คือความดับทุกข สิ่งนี้คือทางใหถึงความ
ดับทุกข๔๔
อริยสัจทั้ง ๔ ประการนี้ เปนวิธีการแหงปญญา ซึ่งดําเนินการแกปญหาตามเหตุผล
ตามปจจัย เปนการแกปญหาตาง ๆ ของบุคคลดวยปญญาของตัวบุคคลเอง ไมตองอาศัยการดล
บันดาลจากสิ่ งศักดิ์สิท ธิ์ทั้งหลาย เปนความจริงที่เกี่ ยวกั บชีวิตของคนทุกคน ไมวาจะอยูใ น
สถานที่ใด อยูในเพศภาวะใด จะตองประสบดวยกันทั้งสิ้น เปนหลักความจริงที่เปนกลางที่ติด
เนื่องสัมพันธกับชีวิตของบุคคลตลอดเวลา ไมวาบุคคลจะแสวงหาวิธีการแกปญหาชีวิตขึ้นมา
ใหมแลวสูญสลายไปอยางไร หลักนี้ยังคงอยูไมเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น อริยสัจ ๔ จึงเปนหลักความ

๔๔

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘.

๘๓

จริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันมั่นคง โดยเฉพาะในการแกปญหาชีวิตมนุษยในสังคมเรา
สามารถนําหลักอริยสัจ ๔ มาประยุกตใชในการแกปญหาชีวิต และทรัพยากรมนุษยไดตามลําดับ
ขั้นตอน ดังนี้
๑) ขั้นที่ ๑ ทุกข เรียกวาขั้นตัวปญหา หมายถึง สภาพปญหาหรือความไมพอใจ
ความติดขัด บกพรองที่บุคคลไดประสบหรือเกิดขึ้นในชีวิตของตน ในขั้นนี้ พระพุทธศาสนาสอน
ใหบุคคลกําหนดรู ยอมรับ ทําความเขาใจ และกําหนดขอบเขตของมันใหแจมชัดวา เปนปญหา
หรือไม เปนปญหาใหญหรือปญหารอง จัดเปนขั้นแถลงปญหาที่จะตองทําความเขาใจและรู
ขอบเขต เรียกวา ปริญญากิจ
๒) ขั้นที่ ๒ สมุทัย เรียกวา ขั้นสาเหตุปญหา หมายถึง เหตุปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัว
กอใหเกิดปญหา เกิดความติดขัดบกพรองในชีวิตบุคคล ในขั้นนี้พระพุทธศาสนาสอนใหบุคคล
เฟนหาสาเหตุแหงปญหาหรือความทุกขตาง ๆ ใหถูกตองชัดเจน และตองเปนสาเหตุตนตอ
จริงๆ ที่เกิดจากตัวเองเปนสวนใหญมิใชไปโทษดินฟาอากาศ หรือโชคชะตาซึ่งเปนเรื่องนอกตัว
ออกไปทาเดียวจัดเปนขั้นวิเคราะห และวินิจฉัยมูลเหตุของปญหาซึ่งจะตองแกไขกําจัดใหหมด
สิ้นไป เรียกวา ปหานกิจ
๓) ขั้นที่ ๓ นิโรธ เรียกวา ขั้นดับทุกข หมายถึง ความหลุดพนจากปญหา เปนขั้นที่
ตองทําใหประจักษแจงแกใจ หรือทําใหเปนจริงเปนจังขึ้นมา เปนขั้นกําหนดจุดหมายปลายทางที่
แนนอน พรอมทั้งกําหนดจุดหมาย และเปาหมายรองไวดวยวาแตละขั้นตอนนั้นมีจุดหมายและ
เปาหมายเพียงใด แคไหน จัดเปนขั้นชี้บอกภาระปราศจากปญหาซึ่งเปนจุดหมายที่ตองการใหเห็น
วาการแกปญหาเปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึงซึ่งจะตองทําใหสําเร็จ เรียกวาสัจฉิกิริยากิจ
๔) ขั้นที่ ๔ มรรค เรียกวา ขั้นลงมือแกปญหา หมายถึง ขอปฏิบัติหรือวิธีการเพื่อ
แกปญหา เปนขั้นลงมือทําการแกปญหาไปตามขั้นตอน เปนวิธีการอยางละเอียดเพื่อแกปญหา
เชน กําหนดวางวิธีการ วางแผนงาน และรายการที่จะตองทําใหละเอียด จัดเปนขั้นกําหนด
วิธีการ และรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติในการลงมือแกปญหา เรียกวา ภาวนากิจ
๓.๔.๕) มรรค ๘ เป น แนวทางหรื อ ข อ ปฏิ บั ติ ที่ ใ ห ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข อั น เป น
จริยธรรมสายกลางที่สรางปุถุชนใหเปนอริยชน เปนคุณธรรมสงเสริมการศึกษา ประกอบดวย
องคธรรม ๘ ประการ คือ
๑) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ การมีความเห็นถูกตองตามหลักธรรม แยกอธิบาย
เปน ๒ ระดับ
ก) ระดับโลกิยะ ไดแก การมีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม คือ เห็นวาบุญบาปมี
จริง ผลแหงทานที่ใหแลวมีจริง มารดาบิดามีบุญคุณจริง หรือการมีความเชื่อวาทําดีแลวไดดี
และทําชั่วแลวไดชั่ว เปนตน ความเห็นชอบในระดับนี้เปนการเตรียมความพรอมที่จะทําใหบคุ คล
ประพฤติปฏิบัติดีพัฒนาตนเขาสูการฝกอบรมชวงแรกตามหลักศีลธรรม และ
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ข) ระดับโลกุตตระ ไดแก การมีความเห็นถูกตองตามความเปนจริง คือมีความเห็น
ตรงตามสภาวะหรือตามเหตุปจจัย หรือปญญาอันเห็นชอบในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค เห็นไตรลักษณ คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกขของสังขารที่ปรุงแตงคุมกันเขาเปน
รูปรางจากสวนยอยตาง ๆ ความเปนอนัตตาของสภาวธรรม รูวาอะไรเปนอกุศลและอกุศลมูล
อะไรเปนกุศลและกุศลมูล หรือเปนปฏิจจสมุปบาท คือ เห็นวาสภาวธรรมทังปวงอาศัยกันและ
กันเกิดขึ้น สรรพสิ่งเปนเหตุเปนผลกันเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป เมื่อมีสิ่งนี้เปนเหตุจึงมีสิ่งนี้เปน
ผลตามมา เปนตน
๒) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ หมายถึง ความคิดถึงนึกตรึกตรองที่ถูกตองเปนกุศลที่
ประกอบดวยมโนสุจริต เปนไปใน ๓ เรื่อง คือ
ก) ความคิดนึกตรึกตรองที่ปลอดจากกาม หรือความนึกคิดในทางเสียสละไมติดใจ
เพลินใจในการปรนเปรอสนองความอยากของตน
ข) ความคิดนึกตรึกตรองที่ปลอดจากพยาบาทหรือความคิดที่ประกอบดวยเมตตา
ไมขัดเคืองหรือเพงมองผูอื่น สัตวอื่นในแงราย
ค) ความคิดนึกตรึกตรองที่ปลอดจากการเบียดเบียนหรือความคิดที่ประกอบดวย
กรุณา ไมคิดมุงราย ทําลายผูอื่น
๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ หมายถึง การใชวาจาหรือคําพูดติดตอสื่อสารเกี่ยวของ
กับผูอื่นอยางถูกตองตามหลักวจีสุจริต ๔ คือ
ก) ละเวนขาดจากการกลาวเท็จ คือ ไมยอมพูดปดเพราะเหตุตนเอง ผูอื่นหรือ
เพราะเห็นแกประโยชนใด ๆ เปนคนพูดคําสัตย ยึดมั่นในคําสัตย เปนที่ไวใจได ควรแกการ
เชื่อถือ ไมเปนคนลวงโลก
ข) ละเวนขาดจาการพูดสอเสียด คือ เปนคนชวยสมานคนที่แตกราวกันสงเสริมคน
ที่สมัครสมานกัน ชอบกลาวถอยคําที่สรางสามัคคี
ค) ละเวนขาดจากการพูดคําหยาบ คือ พูดแตคํานิ่มนวล สุภาพ ออนหวานไพเราะ
เสนาะหู มีไมตรี และเปนคําอันเปนที่พอใจของคนสวนมาก
ง) ละเวนขาดจาการพูดเพอเจอ คือ พูดถูกกาล พูดตามความเปนจริง พูดคําที่มี
ประโยชน พู ด ถู ก ธรรม ถู ก วิ นั ย ถู ก กฎกติ ก ามารยาททางสั ง คม พรั่ ง พร อ มไปด ว ยเหตุ ผ ล
พอเหมาะ พอควรและมีความหมาย เรียกวา มีคําพูดประดุจขุมทรัพย
๔) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย
อยางถูกตองตามหลักกายสุจริต ๓ คือ
ก) ละเวนขาดจากการฆา การเบียดเบียนทําลายลางผูอื่น สัตวอื่น คือ เปนคนที่
ปราศจากการมีอาวุธไวในครอบครอง มีความรูสึกผิดชอบ เต็มไปดวยความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
โดยมีความปรารถนาประโยชนเกื้อกูลตอมวลมนุษย และสรรพสัตว
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ข) ละเวนขาดจากการลักทรัพย คือ เปนคนที่เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอื่น
ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหโดยอาการแหงขโมย ไมถือเอาทรัพยสินที่อยูในบาน หรือใน
ปา (สิ่งของสาธารณะ) มาเปนสมบัติของตน
ค) ละเว น ขาดจากการประพฤติ ผิ ด ในกาม คื อ ไม เ ป น คนประพฤติ ล ว งละเมิ ด
ประเวณีทางเพศ ไมสําสอนทางเพศ ไมเปนชูกับสามีหรือภรรยาผูอื่น เปนตน
๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การเวนขาดจากมิจฉาชีพ คือ วิธีเลี้ยงชีวิต
ในทางที่ผิด เชน การทําการหลอกลวง การใชเลหเหลี่ยม การมีกลโกง การขูดรีด การฉอฉล
การคากําไรเกินควร หรือเวนขาดจากมิจฉาวณิชชา เปนการคาขายที่ไมชอบธรรมกอใหเกิดโทษ
๕ อยาง คือ การคาขายอาวุธเครื่องประหาร การคาขายมนุษย การคาขายสัตวสําหรับฆาเพื่อ
เปนอาหาร การคาขายสิ่งเสพติดมึนเมาใหโทษ และการคาขายยาพิษหรือเวนขาดการมีอาชีพที่
เบียดเบียน ทําลายชีวิตผูอื่น โดยประกอบแตสัมมาชีพที่ตรงกันขามกับมิจฉาชีพ
๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ หรือเพียรชอบ หมายถึง การมีความเพียรพยายามที่
ถูกตองโดยเรงระดมเพียรละความชั่ว สรางและรักษาแตความดีตามหลักการสรางความเพียรชอบ
๔ คือ
ก) เพียรระวังไมใหความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจตน
ข) เพียรละกําจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป
ค) เพียรทํากุศลธรรมหรือบําเพ็ญคุณความดีที่ยังไมเกิดใหเกิดมีขึ้น
ง) เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหตั้งมั่นและใหเจริญยิ่งขึ้นไป
๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายถึง การมีสติระลึกรูกอนทํา พูด คิด หรือขณะทํา พูด
คิดอยูเสมอ เพื่อไมใหพลั้งเผลอประมาทจนเปนเหตุใหทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วอันเปนอกุศลธรรม
กลาวในชั้นสูง ไดแก การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปนจริงคือ ตามที่
สิ่งนั้น ๆ มันเปนของมันเอง ซึ่งเรียกวา การเจริญสติปฏฐาน ๔ คือ ตั้งสติกําหนดพิจารณา หรือ
เจริญวิปสสนากัมมัฏฐานใหรูเห็นตามเปนจริงในเรื่องใกลตัว หรือภายในตัวของคนเราที่สําคัญ
๔ เรื่อง คือ กาย เวทนา จิต และสภาวธรรม วาเปนเพียงแตกาย เวทนา จิตและสภาวธรรม
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ที่จะเขาไปกําหนดยึดมั่นถือมั่น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติหลายอยาง
หลายขั้นตอน เชน การกําหนดลมหายใจเขา-ออก การกําหนดรูทันอิริยาบถ การมีสติรูชัดจิต
ของตน เปนตน
๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การมุงมันบําเพ็ญทําจิตใหมีภาวะแนวแน
อยูในอารมณที่แสดงออกมาในทางกุศลโยสวนเดียว และสามารถขมระงับนิวรณกิเลสไวได
พร อ มทั้ ง จิ ต มั่ น คง แน ว แน ใ นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม ด ว ยหลั ก การฝ ก จิ ต ให เ ป น สมาธิ ที่
จั ดลํ าดั บเป นขั้ น ๆ ตั้ งแต ขั้ นหยาบไปจนถึ งขั้ นละเอี ยด ซึ่ งมี ๔ ขั้ น เรี ยกว า รู ปฌาน ๔ คื อ
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน เปนตน
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อริยมรรคมีองค ๘ นี้พระพุทธเจาตรัสวา เปนทางเกาที่เคยมีทานผูเดินทางถูกตอง
เคยเดินกันมาในกาลกอนแลว พระองคเพียงแตทรงคนพบแลว ทรงเปดเผยแกมวลมนุษย ทรง
ทําหนาที่แนะนําบอกทางนี้แกเวไนยชน ดังนั้น มรรคมีองค ๘ นี้จึงเปนวิธีปฏิบัติของมนุษยที่จะ
ใหเกิดผลตามกระบวนการดับทุกข เปนหลักประมวลความประพฤติดีปฏิบัติชอบ หรือ ระบบ
จริยธรรมทั้งหมด๔๕
๓.๔.๖) สิกขา ๓ เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ
หรือเปนบุคคลผูที่มีจิตใจสูง ทั้ง ๓ ประการ คือ
๑) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมาย
รวมเอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนใน
ดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเปนเครื่องมือที่ใช หรือในทางสังคมทั่วไป
เรียกวาวินัย เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และการพัฒนามนุษย เพราะวาวินัยเปน
เครื่องมือจัดเตรียม ชีวิตใหอยูในสภาพที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษยใน
สังคมที่อยูรวมกัน ศีล หรือวินัย จะชวยจัดใหเกิดความเปนระเบียบ ในความเปนอยูและเอื้อ
โอกาส ใหเกิดการพัฒนา จนสามารถทําใหมนุษยมีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตาม
แบบอยางของศีลที่กําหนดไวดีแลว ฉะนั้น การจะฝกใหเกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะตอง
มี รู ป แบบ และวิ ธี ก ารนั้ น ๆ อย า งเช น ศี ล หรื อ วิ นั ย เป น ต น ให เ ป น อุป กรณ ใ นการฝ ก ฝน
เบื้องตน
๒) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมาย
รวมเอาองค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดาน
จิตใจ หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ คือ ในดาน คุณธรรม เชน ความมี
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยาม ความ
รับผิดชอบ ความแนวแนมั่นคง มีสติ สมาธิ และในดานทําใหเกิดความสุข เชน ความผองใสเบิก
บาน ความรูสึกอิ่มใจ หรือ กลาวโดยสรุปวา การพัฒนาสุขภาพจิตใหมีความมั่นคง ในการดํารง
อยูของชีวิตใหมีความสุข
๓) อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเปนจริงจนถึงขึ้นหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวม
เอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความ
จริง โดยเริ่มตั้งแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหยั่งรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย
ไตรตรอง ดวยความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของ
โลก และชีวิต จนทําใหจิตใจเปนอิสระ ขามพนความทุกข ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพ
โดยสมบูรณ
๔๕

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘.
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๓.๔.๗) ฆราวาสธรรม ๔ เปนหลักธรรมสําหรับการครองชีวิตที่ดีของมนุษย คือ
คนที่มีเหยาเรือน มีครอบครัว หรือที่เรียกวา คฤหัสถ ซึ่งจะเปนคนที่มีฐานะมั่นคง มีครอบครัว
เปนปกแผนมั่นคง มีความสุขตามวิสัยของชาวบานทั่วไป จะตองรูจักปรับปรุงตนเองใหกาวหนา
รูจักปลูกฝงกุศลธรรมใหเกิดขึ้นในใจ ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับการอยูครองเรือน ๔
ประการ คือ
๑) สัจจะ สัตยซื่อตอกัน การดํารงมั่นในสัจจะ คือ การมีความจริง ความซื่อตรง
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง โดยจะทําอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจกัน ความสัตยซื่อตอกัน
นี้เปนคุณธรรมที่สําคัญของคนผูอยูเรือนเดียวกัน เชน สามีภรรยาตองมีความซื่อตรงจริงใจตอ
กัน โดยมีปญหาอะไรก็ปรึกษากันดวยความบริสุทธิ์ใจไมปดบังอําพรางกัน และขอสําคัญคือไม
คิดนอกใจกัน เชนนี้ก็จะทําใหชีวิตครอบครัวดําเนินไปไดอยางราบรื่น การทํางานตองมีความ
ซื่อสัตยตอเจานาย หรือผูบังคับบัญชา และตอหนาที่ของตน
๒) ทมะ รูจักขมจิตของตน การรูจักฝกฝนตนเอง บังคับควบคุมตนเองได หรือขมใจ
รูจักควบคุมจิตใจ แกไขขอบกพรอง ฝกนิสัย ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญาโดยขม
อารมณของตนเองได สามารถระงับยับยั้งใจตนเองไดทุกกรณี ไมเปนคนเจาอารมณ ไรเหตุผลไม
โกรธงาย เมื่ออีกฝายหนึ่งทํา หรือพูดไมถูกใจ ตองใหอภัยกัน ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองหาวิธี
ปรับปรุงตนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในทุก ๆ ดาน
๓) ขันติ ความอดทนมุงทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร เข็มแข็ง มั่นใน
จุดหมาย ไมหวั่นไหวระยอตออุปสรรคแหงชีวิต โดยคนเราตองมีความอดทนไดเสมอเมื่อเผชิญ
เหตุการณตาง ๆ ตองมีใจหนักแนน ทนตอความลวงล้ําเกินกัน ไมยอมแพตออุปสรรคงาย ๆ ไม
ใจเสาะเกินไป ไมแสดงอาการออนแอออกมา เปนตน ความอดทนไดนี้เปนเหตุใหคนเรากลา
ทํางาน ไมหลบเลี่ยงงาน
๔) จาคะ สละใหปนสิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน คือ น้ําใจ มีความเสียสละ
สามารถเสียสละความสุขสบาย และประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม หรือความมีน้ําใจ
ชวยเหลือเกื้อกูลพรอมทั้งจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น ไมคับ
แคน เห็นแกตน หรือเอาแตใจตัวเอง
ฆราวาสธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ สรุปเปนคําคลองจองเพื่อจํางายวา “จริงใจ ฝกฝน
ทนได ใหปน” เปนหลักธรรมโดยตรงของฆราวาส เปนหลักธรรมชวยควบคุมใหบุคคลมีความ
สมานสามัคคีกลมเกลียวกัน๔๖
๓.๔.๘) กุศลมูล ๓ เปนคุณธรรมที่เปนตนกําเนิด เปนบอเกิดหรือมูลเหตุแหง
ความดี หรือการสรางสรรคความดีทุกอยาง มี ๓ ราก คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ หรือเรียก
งาย ๆ วา ไมโลภ ไมโกรธ และไมหลง ดังนี้
๔๖

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖.

๘๘

๑) อโลภมูล รากเหงาแหงความโลภ คือ ความไมอยากไดของของผูอื่นมาเปนของ
ตนดวยอาการอันไมชอบธรรม หรือในทางทุจริต มีความยินดีพอใจสิ่งของอันเปนของตนอยาง
สงบเสงี่ยมมีศักดิ์ศรี อโลภะนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวเปนเหตุใหกุศลธรรมอื่น ๆ เชน ความไมเพงเล็ง
ความมักนอย ความเสียสละ ความสันโดษ ความซื่อสัตยสุจริต ความโอบออมอารี เปนตน ที่ยัง
ไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญ เพิ่มพูนใหมากขึ้น
๒) อโทสมูล รากเหงาแหงความไมคิดราย หมายถึง ความไมคิดทํารายผูอื่นเพราะ
มีเมตตา กรุณาเปนที่ตั้ง หรือความไมคิดอาฆาตผูกพยาบาท ไมพยายามคิดสรางความทุกข
ความเดือดรอนแกผูอื่น อโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแลวเปนเหตุใหกุศลธรรมอื่น ๆ เชน ความไมจอง
ลางจองผลาญ มีความเมตตา กรุณ ความเปนมิตร การรูจักใหอภัย การมีวจีไพเราะ เปนตน ที่
ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญเพิ่มพูนมากขึ้น
๓) อโมหมูล รากเหงาจากความไมหลง หมายถึง ความรูตามสภาพเปนจริงวาอะไร
ผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไมควร โดยมีเหตุมีผล คิดรูเทาทันเหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้นตาม
ความจริง มีความรอบคอบไตรตรองดวยเหตุผลที่ชอบธรรม อโมหะนี้เมื่อเกิดขึ้นแลวเปนเหตุให
กุศลธรรมอื่น ๆ เชน ความไมลบหลูคุณทาน ความมีศรัทธาประกอบดวยปญญา ความรูจัก
พลอยยินดี ความวางายสอนงาย และความเห็นชอบ เปนตน ที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลว
ก็เจริญเพิ่มพูนมากขึ้น
กุศลมูลทั้ง ๓ จัดเปนภาเวตัพพธรรม คือ ธรรมที่ควรเจริญฝกฝนอบรมใหเกิดมีใน
จิตสันดานของตน เพราะเปนเหตุใหกุศลธรรมอื่น ๆ ที่ยังไมเกิดก็จะเกิดขึ้น กุศลธรรมอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นแลว ก็จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยยิ่งขึ้น๔๗
๓.๔.๙) ภาวนา ๔ เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนา ฝกฝน อบรมมนุษยที่มีชีวิต
ระคนอยูดวยความอยากได อยากดี อยากมี อยากเปน ใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติสุข มีสัมมาชีพ รูจักการดําเนินชีวิตตามมรรควิธี ก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๔ ประการ ไดแก
๑) กายภาวนา คื อ การพั ฒนาฝกฝนอบรมกาย หมายถึง พัฒนาอินทรีย ทั้งหา
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหมีอินทรียสังวร ความสํารวมในอินทรีย รูจักระมัดระวังรักษาตน
ไมใหกอโทษทางกาย และตองรูจักปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม
๒) สีลภาวนา คือ การพัฒนาดานศีล ความประพฤติเรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย
มี กติ ก าทางสัง คมร ว มกั น อย างน อยที่ สุ ด ในระดั บ ชาวบา นก็ คื อศีล ห าข อ เพื่อป องกัน ความ
เดือดรอนเสียหายแกคนอื่น การไมลวงละเมิดในสิทธิของคนอื่น และใหสามารถอยูรวมกันอยาง
เกื้อกูล รักษาผลประโยชนของสวนรวม ประเทศชาติไวได
๔๗

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๙๓/๒๙๑.

๘๙

๓) จิตตภาวนา คือ การฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความมั่นคง เขมแข็ง มีความเจริญ
ไพบูลยดวยคุณธรรมทั้งปวง เชน ฝกฝนตนใหมีความรัก ความเมตตาตอสรรพสัตว พัฒนาจิตใจ
ของตนใหมีความสงสารอยากจะชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ลําบาก ท ำลังประสบกับความทุกข
นานาประการอยูในสังคมยุคปจจุบัน และฝกฝนจิตใจของตนใหมีความผองใส เบิกบาน ดําเนิน
ชีวิตดวยความสุขใจ
๔) ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตน จากการไดศึกษา เลาเรียนการ
สดับตรับฟงมามาก และการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีที่ศึกษามาแลวนั้น ใหเกิดประโยชนตอตน
และคนอื่นสวนปญญาในระดับสูง หมายถึง การรูตามสภาพของสังขารทั้งหลายที่มาปรุงแตงกัน
เขา แลวรูจักละปลอยวางสังขารเหลานั้นเสียดวยปญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)และ
สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) โดยมีเหตุปจจัยใหเกิด ๒ ทางคือ ปญญาที่เกิดจากผูอื่นชักจูง
การรับฟงจากสื่อตาง ๆ บุคคลที่เปนกัลยาณมิตร และการใครครวญดวยปญญาของ ตนเอง

๓.๕ ความสัมพันธกันของหลักธรรมที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลั ก ธรรมในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต ามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี
ความสัมพันธกัน หรือเกี่ยวของกัน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเขากับองคการ หรือบุคคล
ตามความเหมาะสม ดังนี้
๑) ศีลภาวนา อธิสีลสิกขา และ อริยมรรค
การพัฒนาตนด วยศีลที่เปนองคมรรค หมายถึง การฝกฝนอบรมในดาน ความ
ประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ ในระดับการพัฒนาศีล ทานเรียกวา
อธิสีลสิกขา เรียกกันสั้น ๆ วา ศีล วิธีแกปญหาโดยวิธีนี้ เปนวิธีของอารยชนระดับพื้นฐานเรียก
ตามบาลีวา หลักของอริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกขที่ทําใหเปนอริยชน หรือวิธี
ดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคนี้ แบงระดับการพัฒนาศีลที่เปน องคมรรคเปน ๓ อยาง คือ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๔๘ มีความละเอียด ดังตอไปนี้
ก) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ มี ๔ ประการ คือ ละ
มุสาวาท คือ เวนการพูดเท็จ ขณะเดียวกันใหพูดคําจริง เรียกวา สัจจวาจา ละปสุณาวาจาคือ
เวนการพูดสอเสียด ขณะเดียวกันใหพูดคําสมานสามัคคี เรียกวา สมัคคกรณีวาจา ละผรุสวาจา
คือ เวนจากพูดคําหยาบคาย ขณะเดียวกันก็ใหพูดแตคําออนหวานสุภาพ ไพเราะ นาฟง ที่
เรียกวา สัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะ คือ เวนการพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ ขณะเดียวกัน ก็
ใหพูดแตคํามีประโยชน สรางสรรค นํามาแตคุณธรรมปรุงจิตใจให ราเริง เบิกบาน เรียกวาอัตถ

๔๘

พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรม, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร :
สยาม, ๒๕๔๖), หนา ๑๒-๑๓.

๙๐

สัณหิตาวาจา๔๙ ดังพระพุทธพจนตรัสแสดงสัมมาวาจาวา “ภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา เปนไฉน
นี้เรียกวาสัมมาวาจา คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด เจตนางด
เวนจากวาจาหยาบ เจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ...”๕๐
ข) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระทําชอบมี ๓ ประการ ไดแก
การละจากปาณาติบาต หมายถึง เวนการทําลายชีวิตทั้งคนและสัตวทุกจําพวก ขณะเดียวกันก็
ชวยเหลือเกื้อกูลแกกัน ละอทินนาทาน คือ เวนการเอาทรัพยสมบัติ สิ่งของคนอื่นที่ไมอนุญาต
หรือ ไมไดมีเจตนาที่จะให ขณะเดียวกัน ก็ควรจะบริจาคทรัพยใหทานตามโอกาส และฐานะ ละ
กาเมสุมิจฉาจารา คือ เวนความประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไมลวงเกินในสามี ภรรยาอันเปนที่
รักยิ่งของคนอื่น ขณะเดียวกัน ก็ประพฤติ สทารสันโดษ คือ พอใจในคูครองของตนเองเทานั้น๕๑
ดังพระพุทธพจนตรัสสัมมากัมมันตะ วา “…ภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ เปนไฉน นี้เรียกวา
สัมมากัมมันตะ คือ เจตนางดเวนจากการตัดรอนชีวิต เจตนางดเวนจากการถือเอาของที่เขามิได
ให เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย”๕๒
ค) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดว ย
สัมมาชีพ ขณะเดียวกันก็ มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หนาที่อันสุจริต
เชนทํางานไมใหอากูล หมายถึง ไมคางงาน ไมผัดผอนงานไมจับจดงาน ไมยุงเหยิงสับสน เปน
ตน เมื่อกลาวถึงหลักการของสัมมาอาชีวะนั้น พึงเขาใจวาเปนการแสวงหาทรัพย แลวใชสอย
ทรัพยนั้นโดยชอบธรรม ตั้งแตปจจัย ๔ อันเปนพื้นฐานในการครองชีพ และผลตอบแทนในดาน
จิตใจดวย ไมใชทํางานเพื่อวัตถุหรือเพียงเพื่อไดทรัพยมาเทานั้น ซึ่งมีประเด็นควรพิจารณา ๓
ประการ ดังตอไปนี้
(๑) มุงใหคนมีปจจัย ๔ ที่พอเพียงที่จะเปนอยูได แตไมไดมุงวาจะมีมากหรือนอย
คือ มุงใหคนทํางานเปนมากกวาจะมานั่งนับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลของการทํางานอีกตอหนึ่งมิใช
เปาหมายของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจาก ธรรมะที่เกี่ยวกับการปกครองบานเมืองหนาที่
ของพระเจาแผนดินขอที่หนึ่ง๕๓ คือ ทาน หมายถึง การชวยเหลือดวยวัตถุสิ่งของแกประชาชน
คือนําสิ่งของไปชวยเหลือชาวบาน ไมใหเก็บไวจนเต็มทองพระคลังหลวง ถาพิจารณาใหครบ
ดาน จะเห็นวา ก็เปนการรายไดหลวงบริหารประเทศใหพลเมืองอยูดี กินดี และดํารงชีวิตได
ดวยองคกรของรัฐเขาประคับประคอง

๔๙

องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๔๘–๑๔๙/๑๘๙.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ – ๑๒๘.
๕๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒ – ๓๖๔.
๕๒
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖.
๕๓
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕/๖๕.
๕๐

๙๑

(๒) ความสมบูรณดวยทรัพย มิใชจุดมุงหมายแสวงหา แตเปนเพียงสิ่งเปนอุปการะ
แกการดํารงชีวิตอันเนื่องมาจากศีลเปนตัวผลิตให ดวยการทํางานสุจริตนั้น จุดมุงหมายจริง ๆ ก็
คือ ตองการใหเกิดการพัฒนาดานจิตใจและปญญา มากกวามาประกอบอาชีพเพื่อหาทรัพยมา
บํารุงตนฝายเดียว แตทรัพยภายในอยางอื่นตองแสวงหาเพิ่มดวยเชนกัน
(๓) สัมมาชีพ มิไดหมายถึง มีหนาที่ในการใชแรงงาน เพื่อใหเกิดทรัพยสินสมบัติ
เทานั้น แตยังหมายถึง การทําหนาที่ การดํารงตําแหนง การมีคุณธรรม ศีลธรรมในหนาที่กิจการ
งานของตนเอง เชน เปนครู ก็มีธรรมะสําหรับครู เปนตน ไมใชสอนเพื่อหวังแตเงินเดือนตอบ
แทนเพียงอยางเดียว ขณะเดียวกันจะตองถายทอดความรู ความสามารถวิชาการที่กาวหนาแก
ศิษย ตามหนาที่ จัดวาเปนสัมมาชีพของครู คือ มีการใชแรงงานการสอนวิชาการและมีผลผลิต
คือ รายไดตอเดือนเพื่อนําไปเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวของ และเสียภาษีชวยรัฐ
(๔) สัมมาอาชีวะโดยทางธรรม หมายถึง ความสัมพันธระหวางแรงงานกับอาชีวะ
และผลตอบแทน โดยพิจารณาแบงเปน ๒ อยาง คือ สําหรับคฤหัสถ ไดแก การใชแรงงานใน
หนาที่เปนเรื่องของอาชีวะโดยตรง คือเปนไปเพื่อไดผลตอบแทนเปนทรัพยสินเงินทอง ใชเปน
ปจจัยเลี้ยงชีพ เชนอาชีพ กรรมกร ครู ทหาร ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษานายกรัฐมนตรี เปนตน
สวนของพระสงฆ ไดแก การใชแรงงานในหนาที่ไมเปนเรื่องของอาชีวะ ไมมีความมุงหมายใน
ดานอาชีวะคือ ไมเกี่ยวกับอาชีวะเลย เพราะไมเปนไป เพื่อไดผลตอบแทนเปนปจจัยเครื่องยัง
ชีพ แตปฏิบัติงานเพื่อธรรมและเพื่อผดุงธรรมในโลก ถาเอาแรงงานที่พึงใชในหนาที่ มาใชในการ
แสวงหาปจจัยเครื่องยังชีพ จัดวาเปนมิจฉาชีพ๕๔
ทํางาน ใชแรงงาน เมื่อไดทรัพยอันเกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ แลว ก็รูจักวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติตอทรัพย คือ ใหมีความรู ความเขาใจคุณคาแท คุณคาเทียม และเปนไปดวยนิสสรณ
ปญญา หมายถึง การรูเทาทันตอทรัพยไมตกเปนทาสของทรัพยสิน ไมหลงมัวเมาในสมบัติที่ตน
หาไดแลวนั้น คือ ใหเปนนายทรัพย ตอจากนั้น ก็นําทรัพยที่หามาได ทําใหเกิดประโยชนตอ
เพื่อนมนุษย แกตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ ตามลําดับ มีหลักในการปฏิบัติ คือ การ
แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมขมเหง หรือ เบียดเบียนเขาไดมา สวนการใชทรัพย คือ บริหาร
ทรัพย เปน ๓ สวน ไดแก เลี้ยงตน (และคนที่เกี่ยวของกับตน)ใหเปนสุข ชวยเหลือแบงปนแก
คนอื่น เชน บริจาคเสื้อผา ขาวสารแกผูประสบภัยพิบัติ เปนตน และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
เชน สรางเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาล สรางโรงเรียน สรางสะพานขามแมน้ําขุดบอน้ําขุดสระ
น้ํา เปนตน๕๕
(๖) สัมมาอาชีวะที่มีคุณคาทางจิตใจและปญญา ไดแก เมื่อมีทรัพยก็ไมมัวเมา ไม
ใชจายทรัพยไปในทางใหโทษแกต นและสังคม เชน เลนการพนั นฟุตบอล หวย ไกช น เสพ
๕๔
๕๕

ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๗๕/๑๘๖.
องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๙๑/๑๙๔.

๙๒

ยาเสพติด นําไปลงทุนทางผิดตอศีลธรรม และกฎหมาย เปนตน ดังนั้น ทรัพยจึงมีผลตอจิตใจ
และปญญาเพื่อการดํารงชีพอยูอยางปกติสุข ถาขาดหลักสัมมาอาชีวะ ยอมผิดศีลไดเชนกัน
(๗) สัมมาอาชีวะในความหมายฝายคฤหัสถ ไดแก สัมมาอาชีวะสําหรับคฤหัสถผู
ครองเรือน ทางพระพุทธศาสนาก็สอนใหรูจักพัฒนาดานสัมมาอาชีวะ คือ ใหรูจักการหาทรัพยการ
ใชจายทรัพย และความสุขที่เกิดจากการใชทรัพย มีความหมายโดยสาระทางพุทธธรรม คือ
หลักการแสวงหาทรัพย มีอยู ๔ ประการ ไดแก (อุฏฐานสัมปทา) ความขยันหมั่นเพียรในการ
แสวงหา ไม เกียจครานกิจการงานทุกอยาง ทํางานไมทอดทิ้งงาน ไมอากูล ไมจับจด (อารักข
สัมปทา) รูจักวิธีรักษาทรัพยที่ไดมานั้น รูจักบํารุงดูแล หาของใหมมาแทนของเกา รูจักซอมแซม
ปรับปรุงใหใชงานไดดี และการบริหารทรัพยควรใหคนมีความซื่อสัตยไวใจไดดูแลทรัพยสิน
(กัลยาณมิตตตา) การรูจักคบหา เสวนา กับบัณฑิต หรือ สัตบุรุษ คนดี ผูมีศีล เวนคนทุศีล โจร
ผูกอการราย ผูมีอิทธิพลซึ่งเปนภัยตอสังคมและประเทศชาติสมชีวิตา คือ ใชจายอยางฉลาด ไดแก
มีรายไดรายรับ และรายเหลือ๕๖
(๘) อาชี พ ที่ ขั ด ต อ การพั ฒ นาด า นสั ม มาอาชี ว ะสํ า หรั บ คฤหั ส ถ นอกจากการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตแลว บุคคลผูหวังความเจริญดานสัมมาอาชีวะพึงหลีกเวนโทษ ในการ
ประกอบอาชีพคาขายสิ่งที่ไมเหมาะใหโทษ ๕ อยาง คือ คาขายอาวุธ คาขายมนุษย คาขาย
เนื้อสัตว คาขายน้ําเมา (รวมถึงสิ่งเสพติดทุกประเภท )และคาขายยาพิษ๕๗
๒) จิตภาวนา อธิจิตตสิกขา และอริยมรรค
การพัฒนาจิตตามหลักอริยมรรค หมายถึง หลักอธิจิตสิกขา คือ มรรค ๘ ขอวา
ดวยสัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ โดยแบงเปน ๓ องคมรรค ดังตอไปนี้
ก) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรถูกตอง สมบูรณ ซึ่งเรียกวา สัมมัปปธาน
โดยแบงเปน ๔ ประการ ไดแก สังวรปธาน คือ เพียรปองกัน หรือ เพียรระวัง (อกุศลที่ยังไมเกิด)
หมายถึง กระทําโดยการสํารวมอินทรีย ๖ มีสํารวมตา หู จมูก เปนตน ปหานปธาน คือ เพียรละ
หรือเพียรกําจัด (อกุศลที่เกิดขึ้นแลว) หมายถึง ไมปลอยจิตใจไปตามกามวิตก ความคิดในกาม
พยาบาทวิ ตก ความคิ ดในพยาบาท วิหิงสาวิตก ความคิ ดเบียดเบียนคนอื่น เปนตน อันเป น
อุปสรรคตอการพัฒนาจิตอยางยิ่ง ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญ หรือ เพียรสราง (กุศลที่ยังไมเกิด)
หมายถึง การเจริญโพชฌงค ๗ ใหเกิดขึ้น เปนตน และอนุรักขนาปธานคือ เพียรอนุรักษหรือ เพียร
รักษาและสงเสริม (กุศลที่เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อมถอยลง ) หมายถึงการรักษาสมาธินิมิตที่ตนไดแลว
ใหมั่นคงตอเนื่อง และยังมีขอปลีกยอยสําหรับการบําเพ็ญความเพียร๕๘

๕๖

องฺ.อฏฐก. (บาลี) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.
องฺ.ปฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๗/๒๓๓.
๕๘
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗.
๕๗

๙๓

ข) สัมมาสติ หมายถึง คือ การคอยระวังถึงอยูเนือง ๆ การหวนระลึก สติ คือ การ
ระลึกได ภาวะที่ทรงจําไว ภาวะที่ไมเลือนหาย ภาวะที่ไมลืม สติที่เปนอินทรีย สติที่เปนพละ
สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค ที่เ ปนองคมรรค นับเนื่องในมรรค๕๙ ซึ่งหากจะกลาวโดยละเอียด
สัมมาสติ มี ๔ ความหมาย ดังนี้
(๑) สัมมาสติในพระสูตร เรียกวา สติปฏฐาน มี ๔ ประการ คือ กายานุปสสนา
(พิจารณากาย หรือ การตามดูรูทันกาย) เวทนานุปสสนา (พิจารณากาย หรือการตามดูรูทัน
เวทนา) จิตตานุปสสนา (พิจารณาจิต หรือ การตามดูรูทันจิต) และ ธัมมานุปสสนา (พิจารณา
ธรรมตาง ๆ หรือ การตามดูรูทันธรรม)๖๐
(๒) สติในฐานะอัปปมาทธรรม คือ ในการดําเนินชีวิตหรือ การประพฤติปฏิบัติ โดย
มีสติกํากับอยูเสมอนั้น เรียกวา มีอัปปมาท หรือความไมประมาท และจัดเปนองคประกอบ
ภายใน เพื่อเรงรัดพัฒนาสมาธิ (สวนโยนิโสมนสิการพัฒนาดานปญญา)๖๑
(๓) สติมีคุณคาทางสังคม คือ เมื่อทํางานหรือกิจกรรมรวมคนอื่น และสติ นั้นมี
ความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะอํานวยใหบุคคลสมปรารถนาในกาลทั้งปวง เชน ตัวอยางนักกายกรรม
๒ คน ที่ตองอาศัยกันและกัน โดยขณะเลนกายกรรม คนหนึ่งขี่บนคออีกคน ดังนั้น จึงตอง
ระมัดระวังไมใหคนที่อยูบนบาของตนตกสูพื้น๖๒
(๔) บทบาทของสติในการพัฒนาปญญา คือ เมื่อบุคคลมีสติแลว ยอมจะระมัดระวัง
อิ น ทรี ย ใ นการใช ง านอย า งพิ นิ จ พิ เ คราะห ใ ห เ หมาะสมแก กิ จ กรรม โดยไม ล ะทิ้ ง สติ ห รื อ ไม
ประมาทในเรื่องนั้น เมื่อสํารวมอินทรียดีแลว คุณธรรมอื่น ๆ ที่พึงเจริญ เชน เมตตากรุณา เปน
ตนยอมเกิดขึ้นตามลําดับ เพราะอาศัยสตินั่นเองเปนเบื้องตน
ค) สัมมาสมาธิ การฝกพัฒนาจิตในระดับนี้ มุงสัมมาสมาธิเปนหลักในการปฏิบัติ
ตามนัยแหงมรรคข อสุดท ายในบรรดามรรคมีองค ๘ เหลานั้ น เปนการฝกที่ ลึกซึ้ ง ละเอียด
ประณีตยิ่ง ทั้งในเรื่องของจิตอันเปนของละเอียดอยูแลว
(๑) ความหมายและความมุงหมายของสมาธิ คําวา “สมาธิ” แปลวา “ความตั้งมั่น
ของจิต” หรือ ภาวะที่จิตแนวแนตอสิ่งที่กําหนดจดจออยูนั้น คําจํากัดความของสมาธิที่พบเสมอ
คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือ เรียกสั้น ๆ วา “เอกัคคตา” ซึ่งแปลวา ภาวะที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง

๕๙

อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๘๒/๑๔๐.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๑/๒๗๖.
๖๑
องฺ.เอก. (บาลี) ๒๐/๑๑๖/๒๓.
๖๒
สํ.ม. (บาลี) ๑๙ /๗๕๘ – ๗๖๒/๒๒๔ – ๒๒๕.
๖๐

๙๔

คือ การที่จะกําหนดแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป อีกนัยหนึ่ง คือการดํารงจิต
และเจตสิกไวในอารมณหนึ่งเดียวอยางเรียบ สม่ําเสมอ ดวยดี๖๓
(๒) สาระสําคัญของสมาธิ ก็เพื่อจุดหมายใหจิตหลุดพน เปนไปเพื่อปญญาที่รูเขาใจ
สรรพสิ่งทั้งปวงตามเปนจริง ไมใชเพื่อตองการลาภผลแกตนเองดวยตัณหาความอยาก เชน ทํา
สมาธิ ฝกสมาธิเพื่อมีฤทธิ์แสดงฤทธานุภาพได ปลุกเสกวัตถุมงคลใหขลัง เปนตน และการฝก
สมาธินี้ เปนเบื้องบาทแหงวิปสสนาแมจะมีสมาธิไมสูงมากนัก คือ อยูในระดับต่ํา ๆ พอเจริญ
วิปสสนาไดก็ถือวาใชไดแลว เรียกวา วิปสสนาสมาธิ คือ สมาธิสําหรับประกอบกับวิปสสนา หรือ
เพื่อสรางปญญาที่รูแจง อันเปนสมาธิในระหวางขณิกสมาธิกับอุปจารสมาธิ
(๓) ความมุงหมายของสมาธิ ผูเจริญสมาธิก็ตองการเพื่อจะนําสมาธิ ที่ไดนั้นไปเปน
เบื้องบาทแหงเจริญปญญาในระดับตอไปใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่กําลังของสมาธิ จะสงผลให
ได ความมุงหมายของสมาธิ คือ การรูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริงก็มี ตองการทําความเห็น
ใหถูกตองหมดจดจนเกิดความบริสุทธิ์ และจุดมุงหมายเฉพาะในการพัฒนาจิต ที่แสดงไวในสมาธิ
ภาวนาสูตร มี ๔ อยาง ไดแก เพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน เพื่อญาณทัสสนะ เพื่อสติสัมปชัญญะ และ
เพื่อความสิ้นอาสวะ๖๔
๓) ปญญาภาวนา อธิปญญาสิกขา และอริยมรรค
การพัฒนาปญญาในเบื้องตนจําตองอาศัย ความรู ความเขาใจ ความเห็นที่ถูกตอง
เมื่ อ มี ค วามเห็ น ความเข า ใจถู ก ต อ งการปฏิ บั ติ ก็ ถู ก ต อ งไปด ว ย หลั ก ดั ง กล า วนั้ น เรี ย กว า
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนแกนกลางแหงการศึกษา และพัฒนามนุษยใหสามารถ พัฒนาไดสูงสุดจนอาจ
หลุดพนไปจากกองทุกข การรูจักคิดหรือคิดเปน ประกอบดวยวิธีการคิดตาง ๆ หลายอยางการ
ฝกฝนพัฒนาความรูจักคิดหรือคิดเปน ก็คือ การฝกฝนพัฒนาตน หรือฝกฝนพัฒนาบุคคลตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา๖๕ คนเราจะพูดดี ทําดี และคิดดีไดนั้น จําตองมี ความรูความเขาใจ
ในการอบรมฝกฝนมาจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในตนเองและจากคนอื่น จึงกลาแสดงออกตาม
ความเชื่อ คานิยมและความคิดเห็นของตนเอง ถาแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี ก็เกิดคุณเกิด
ประโยชนแ กตนและสังคม เรียกวา เปนคนมีสัมมาทิฏฐิ คือ รูจักบาป บุญ คุณ โทษรูคุณบิดา
มารดา รูจักกตัญูเกื้อกูลตอเพื่อนรวมสังคม ดังนั้น การพัฒนาปญญาตามหลักอริยมรรค มี ๓
อยาง คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ มีความละเอียด ดังจะไดอธิบายโดยสังเขป ตอไปนี้

๖๓

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๘๒๔.
๖๔
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๔๑/๖๘ – ๗๐.
๖๕
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๘.

๙๕

ก) สั ม มาทิ ฏ ฐิ ได แ ก ความเห็ น ชอบ สั ม มาทิ ฏ ฐิ ๖๖หมายถึ ง เห็ น ชอบ ทั ศ นะ
ความคิด แนวคิด ความเชื่อถือ ทัศนคติ คานิยมตาง ๆ ที่ดีงามถูกตอง มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุ
ปจจัยสอดคลองกับความเปนจริง หรือตรงตามสภาวะ๖๗ สรุปเปนคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิ
ไวได ๔ ความหมาย ไดแก (๑) ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ และ
ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๖๘ (๒) รูอกุศลและอกุศลมูล กับ กุศลและกุศลมูล๖๙ (๓) เห็น
ไตรลักษณ๗๐ (๔) เห็นปฏิจจสมุปบาท๗๑
(๑) ระดับของสัมมาทิฏฐิ มีความหมาย ๒ ระดับ ไดแก
- ระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับโลกีย คือยังเนื่องในโลก ขึ้นตอ
โลก ไดแก ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกตองตามหลักแหงความดี
เปนไปตามคลองธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม จึงจะพัฒนาปญญาได ซึ่งเกิดจากปรโตโฆสะ
คือ ปจจัยภายนอก ได แกองค ประกอบทางสังคม เชน การ อบรมสั่งสอนทางศีลธรรม การ
ถายทอดทางวัฒนธรรมเปนตน๗๒
- ระดับโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นชอบระดับ โลกุตตระ คือ เหนือโลกไม
ขึ้นตอโลก ไดแกความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจ
ตามสภาวะของธรรมชาติ ซึ่งสัมมาทิฏฐิ ชนิดนี้เกิดจากโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบ
คาย๗๓
(๒) ธรรมที่เ กื้อกูลแกสัมมาทิฏฐิ ปจจัยที่ทําใหบรรลุถึ งเจโตวิมุตติ และปญญา
วิมุตติ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแลว ก็จะเจริญเขาสูจุดหมายดวยการอุปการะขององคธรรม ๕ ประการ
ไดแก ศีล คือ ความประพฤติดีงาม สุตะ คือ ความรูจากการสดับ เลาเรียน เปนตน สากัจฉา คือ
การสนทนา อภิปราย สอบคนความรู สมถะ คือ อุบายสงบใจ และวิปสสนา คือ อุบายเรือง
ปญญา๗๔
(๓) เหตุปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ ไดแก
- ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) แปลวา เสี ยงจากผูอื่น หรือเสี ยงบอกจากผูอื่ น
ไดแก การรับถายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม๗๕ เชน ไดรับถายทอดจากบิดา
๖๖

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙–๑๐๔/๘๑–๑๐๐.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๑๒ - ๑๓.
๖๘
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘.
๖๙
ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๑๑/๘๕.
๗๐
สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๑๐๓/๖๓.
๗๑
สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๔๒/๒๐.
๗๒
ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๕๘/๑๘๑.
๗๓
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๗๓๘.
๗๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔๘.
๖๗

๙๖

มารดา ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งใหขาวสารที่ถูกตองสั่ง
สอน อบรม ฝกหัดพัฒนา แนะนําชักจูงไปในทางที่ดีงาม๗๖
- ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึงการ
คิดถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปน และในขณะเดียวกัน โดยนัยตรงกันขามก็มีแหลงที่มาของ
ความรูที่ผิด หรือ การศึกษาที่ไมถูกตอง เรียกวาปจจัยแหงมิจฉาทิฏฐิ มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ
ปรโตโฆสะ การรับรูขอมูลขาวสารมาในทางที่ไมดีไมงาม ไมถูกตองเปนฝายบาป ฝายอกุศล
ธรรม และอโยนิโสมนสิการ การทําในใจไมแยบคาย การไมรูจักคิด คิดไมเปน หรือการขาดหลัก
โยนิโสมนสิการที่ดีนั่นเอง ซึ่งเปนอันตราย เปนภัยทั้งแกผูคิดเองและถาแสดงออกทางกาย วาจา
ก็เปนภัยตอคนอื่น ตอสวนรวม จึงควรศึกษาหลักของการเกิดปญญาใหถูกตอง เพื่อจะไดปฏิบัติ
ถูกตอง
ข) สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ หมายถึง ความดําริชอบ ความคิด ความดําริตริ
ตรอง หรือคิดการตาง ๆ ที่ไมเปนไปเพื่อเบียนเบียนตนเองและผูอื่น ไมเศราหมองขุนมัวเปนไป
ในทางสร างสรรค ประโยชน สุ ข เชน คิ ดในทางเสี ยสละ หวั งดี มี ไมตรี ช วยเหลือเกื้อกู ลและ
ความคิดบริสุทธิ์ อิงสัจจะ อิงธรรมะ ไมเอนเอียงดวยความเห็นแกตัว ความคิดจะไดจะเอา หรือ
ความคิดเคียดแคนชิงชิง มุงรายคิดทําลาย๗๗ ฉะนั้น สรุปความหมายของสัมมาสังกัปปะออกเปน
๓ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) เนกขัมมสังกัปปะ (เนกขัมมวิตก) ก็เรียก หมายถึง ความดําริที่ปลอดจากโลภะ
ความนึ ก คิ ด ที่ ป ลอดโปร ง จากกาม ไม ห มกมุ น พั ว พั น ติ ด ข อ งในสิ่ ง สนองความอยากต า ง ๆ
ความคิดที่ปราศจากความเห็นแกตัว ไมปะปนดวยราคะ และโลภะนั่นเอง
(๒) อพยาบาทสังกัปปะ (อพยาบาทวิตก) หมายถึง ความดําริที่ไมมี ความเคียด
แคน ชิงชัง ขัดเคือง หรือ เพงมองในแงรายตาง ๆ โดยเฉพาะมุงเอาธรรมที่ตรงขาม คือ เมตตา
(ปรารถนาดีตอสรรพสัตวทั้งปวง) นั่นคือดําริที่ปราศจากโทสะ
(๓) อวิหิงสาสังกัปปะ (อวิหิงสาวิตก) หมายถึง ความดําริที่ไมมีการเบียดเบียนการ
คิดราย หรือทําลาย โดยมุงเอากรุณามาเปนแนวปฏิบัติในการคิดดวย เปนการคิดที่ปราศจาก
โทสะเชนกัน๗๘

๗๕

ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๙/๕๓๙.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๑๑.
๗๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๑.
๗๘
บางทีทานเรียกวา กุศลสัญญา ก็มี เชนใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒.
๗๖

๙๗

๓.๖ สรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี รวมทั้งรูปแบบ
และวิธีการตาง ๆ ที่พระพุทธองคทรงใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขางตน สามารถกลาวได
วา พระพุทธองคทรงมองวามนุษยเปนผูที่สามารถฝกฝนไดอยูตลอดเวลา และทรงมองวาผูที่
ฝกฝนตนอยูตลอดเวลา ยอมชื่อวาผูพัฒนาตน ซึ่งคําวา “พัฒนา” ตามความหมายของพระพุทธ
องคนั้น หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของตนใหเปนผูมีรางกาย จิตใจ และสติปญญาที่เจริญยิ่ง
ขึ้น อันจะเปนการเพิ่มความสามารถใหมนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข ซึ่งการ
พัฒนาดังกลาวนั้น พระพุทธองคไดกําหนดรูปแบบไว ๓ รูปแบบใหญ ๆ คือ
๑) หลักศีล (อธิศีลสิกขา) คือหลักในการพัฒนาทางดานความประพฤติและการ
แสดงออกทางกายใหมีความเรียบรอยดีงาม
๒) หลักสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) คือหลักในการพัฒนาดานจิตใจใหมีความสงบรมเย็น
และตั้งมั่น
๓) หลักปญญา (อธิปญญาสิกขา) คือหลักแหงการพัฒนาทางดานอารมณ หรือ
ดานปญญาใหมีความเห็นที่ถูกตอง และสามารถรูสิ่งทั้งปวงไดตามความเปนจริง (วิชชา)
โดยหลักทั้ง ๓ ประการนี้ พระพุทธองคไดทรงวางไว เพื่อเปนรูปแบบในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย (พุทธบริษัท ๔) โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาในขั้นพื้นฐาน กลาวคือ ความ
ประพฤติ และเมื่อมนุษยสามารถพัฒนาถึงขั้นสูงสุดคือปญญาแลว ก็จะชื่อวาเปนผูที่พัฒนาอยาง
สมบูรณ
ทั้งนี้ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยต ามรูป แบบดังกลา ว พระพุ ท ธองคท รงใช
มนุษยเปนจุดศูนยกลางในการพัฒนาทุก ๆ ดาน โดยจะเห็นไดจากการที่พระพุทธองคทรงเลือก
บุคคลที่จะพัฒนาหรืออบรมสั่งสอน ตามสมควรแกเหตุและปจจัยอื่น ๆ กลาวคือทรงอบรมสั่ง
สอนตามอุปนิสัยและจริตของบุคคลนั้น ๆ นั่นเอง ดังนั้น เมื่อมนุษยไดฝกฝนอบรมตนเองตาม
รูปแบบแหงการพัฒนาที่พระพุทธองคไดทรงวางไวแลวนั้น จนถึงที่สุดแหงการพัฒนา มนุษยผู
นั้นก็ยอมจะเปนผูที่มีความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไป กลาวคือ ยอมเปนที่พึ่งของตนเองและผูอื่น
ตลอดไป

บทที่ ๔
บทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
ในบทนี้ ผูวิจัยมีความมุงเนนที่จะกลาวถึงบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง รวมทั้งการนําหลัก
ทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของพระราชปญญาเวที โดยแบงเนื้อหาออกเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังนี้
๔.๑ บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
๔.๒ การประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธี
๔.๓ สรุป
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาดังกลาว โดยอาศัยผลจากการสัมภาษณ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)
พบวาพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค เปน
ผูที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความโดดเดน ไดแก การมีวิสัยทัศนและการสราง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาคนและพัฒนางาน ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ จะไดกลาวถึงโดยลําดับไป

๔.๑ บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
๔.๑.๑ ดานการปกครอง
เมื่อจะกลาวถึงบทบาทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการปกครองของพระราช
ปญญาเวที อาจพิจารณาไดจากผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลไป
ในทิศทางเดียวกันวา ทานเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการอํานาจภายในวัดตากฟา โดยได
ใชหลักการกระจายอํานาจไปตามลําดับ ซึ่งในสวนของการนํานโยบายไปกระจายและนําไปสูการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ทานไดมอบหมายใหพระอมรเมธี อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งเปนผูดูแลดานการปกครองสามเณรภายในวัด ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและดําเนินไปดวยดี สวนพระภิกษุและภาพรวมทั้งหมดทราบวาอยูในความ
ดูแลปกครองของพระราชปญญาเวที ทั้งนี้ ที่มีการแบงกระจายอํานาจการปกครองภายในวัด ก็
เพื่อตองการที่จะแยกพระภิกษุกับสามเณรออกคนละสวน เพื่อความสะดวกและเรียบงายในการ
บริหารปกครอง และที่สําคัญเพื่อปองกันการเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นภายในวัด เชน การเกิดความ
ขัดแยง การแบงพรรคแบงพวกภายในหมูพระภิกษุสามเณร เปนตน

๙๙
๔.๑.๑.๑ การมีวิสัยทัศน
พระราชปญญาเวทีเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล โดยไดมีการกําหนดนโยบายในการ
ปกครอง ที่มีรูปแบบและวิธีการทํางานที่ชัดเจน คือ มีการกระจายอํานาจการปกครอง การสราง
คานิยมที่ดีใหกับพระภิกษุสามเณรภายในวัด การสงเสริมทองถิ่นใหเขมแข็ง รวมถึงการสราง
ระบบการทํางานอยางเปนทีม โดยมุงใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย มีความเปนเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน และกอใหเกิดความสามัคคีของหมูคณะเปนประการสําคัญ
พระมหาประมาณ สิทธิเมธี ไดกลาววา
“พระราชปญญาเวทีไดใชแนวคิดในการปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดของ
ทาน โดยทานใชหลักการบริหารงานที่สามารถกลาวไดเปน ๒ ประเด็นหลัก ๆ คือ
๑. แบ ง งาน คื อ ไม ร วบรวมงานไว ที่ ค น ๆ เดี ย ว แต ท า นได ก ระจายแบ ง งาน
ออกเปนสวน ๆ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน โดยทานไดพิจารณาจากความถนัดของแต
ละบุคคลเปนสําคัญ
๒. อํานวยความสะดวก คือ เมื่อทานไดมอบหมายงานไปแลว ทานจะคอยกํากับ
และติดตาม พรอมทั้งคอยใหคําปรึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับงานที่หมอบหมาย โดยจะไมลงไปกาว
กาย อันจะเปนการกดดันตอผูที่ปฏิบัติงาน”๑
๔.๑.๑.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
พระราชปญญาเวที นับวาเปนผูใหญที่มีความเมตตาสูง เปนแบบอยางที่ดี และมี
ความเปนกันเอง ไมถือตัว ซึ่งนับวาเปนการสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหแกผูใตบังคับบัญชา
และกอใหเกิดแรงบันดาลใจรวมกันทํางานใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี
พระอมรเมธี อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา ไดกลาววา
“ประกอบกับการที่พระราชปญญาเวทีเปนผูที่มีความเสียสละเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
การดําเนินงานในดานการปกครองของทานจึงประสพความสําเร็จ ทั้งในสวนของการบริหารคน
และบริหารงาน และสิ่งหนึ่งที่ทานไดสอนพระภิกษุสามเณรภายในวัดอยูเสมอ ไมใหยอทอตอ
ป ญ หาอุ ป สรรคต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากคํ า พู ด ที่ ว า “เราต อ งรั ก กั น เหมื อ นพี่ ดี กั น เหมื อ นน อ ง
ปรองดองกันเหมือนญาติ” เพราะทานถือวาการอยูรวมกันจํานวนมาก ปญหาก็ยอมจะมีบาง นั้น
เปนเรื่องธรรมดา ฉะนั้น ความรักความสามัคคี ความกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเปน
เครื่องมือที่จะฝาฝนอุปสรรคตาง ๆ ใหผานพนไปไดดวยดี”๒

๑

สัมภาษณ พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี, ครูสอนพระปริยัติธรรมสํานักเรียนวัดตากฟา, ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๔.
๒
สัมภาษณ พระอมรเมธี, อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐๐
๔.๑.๒ ดานการศาสนศึกษา
เนื่องดวยวัดตากฟาไดมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น ๓ แผนก ไดแก
๑) แผนกบาลี ๒) แผนกธรรม ๓) แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยในส ว นของการจั ด
การศึกษานี้ พระราชปญญาเวทีไดมอบอํานาจการบริหารใหแกพระอมรเมธี อาจารยใหญสํานัก
เรียนวัดตากฟาอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความสะดวกในการดําเนินและจัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปในทิศทางอันเดียวกัน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเรียบงายในการควบคุมดูแลของ
คณะผูบริหารอยางเปนขั้นตอนไป เชน ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ และตัวผูเรียนผูสอนอยูตลอดเวลา ซึ่งการคิด
และการวางแผนดําเนินการตาง ๆ รวมทั้งการสื่อสารไปยังคณะผูบริหาร จึงขึ้นอยูที่ดุลพินิจของ
พระอมรเมธีเปนสําคัญ สวนพระราชปญญาเวทีนั้นถือวาเปนผูดูแลและใหคําปรึกษาในภาพรวม
ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จะเห็นไดวาพระราชปญญาเวทีไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรเปนอยางยิ่ง ซึ่งตัวทานเองไดใหปณิธานในการจัดการศึกษาไววา “กลัวเขาไม
รู กลัวเขาไมเห็น กลัวเขาไมเปน กลัวเขาไมเจริญ”๓ ดวยปณิธานขอนี้นั่นเองที่ทําใหการจัด
การศึกษาพระภิกษุสามเณรภายในวัดของทานประสบผลสําเร็จ และเปนปจจัยแหงการพัฒนา
คนและพัฒนางานสืบตอไป
๔.๑.๒.๑ การมีวิสัยทัศน
พระราชปญญาเวที เปนผูที่มองการณไกลวา การศึกษานั้นมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งในการพัฒนาคน โดยทานเล็งเห็นวา พระภิกษุและสามเณรจําเปนที่จะตองมีความรูในทาง
พระพุทธศาสนาใหแตกฉาน โดยเฉพาะความรูทางดานพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ
แผนกบาลี ดังนั้น ทานจึงเปนทั้งผูจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุและ
สามเณร นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส ง เสริ ม ให พ ระภิ ก ษุ แ ละสามเณรได มี โ อกาสเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมากยิ่งขึ้น ดังที่ทานไดเคยใหแนวคิดไว
ในคราวใหสัมภาษณหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา “ฉันอยากใหวัดตากฟาเปนทางเลือกหนึ่งของ
เด็กที่ไมมีโอกาสที่จะเรียนตอมัธยมศึกษา และอยากจะทําโรงเรียนพระปริยัติธรรมแหง
นี้ใหเหมือนกับโรงเรียนดัง ๆ ที่ใคร ๆ ก็อยากเขาไปศึกษาเลาเรียน...”๔
พระครูนิวิฐธุราทร ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา ไดกลาววา๕
“พระราชป ญ ญาเวที นั บ ได ว า เป น นั ก การศึ ก ษาที่ มี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกล ทั้ ง จั ด
การศึกษา และสนับสนุนดานการศึกษาใหกับบุคคลากรภายในวัดไดมีโอกาสในการศึกษาเลา

๓

สัมภาษณ พระราชปญญาเวที, เจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.
หนังสือพิมพขาวสด, ฉบับวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐.
๕
สัมภาษณ พระครูนิวิฐธุราทร, ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.
๔

๑๐๑
เรียน ทั้งนักธรรม บาลี และทางโลก โดยมุงที่จะพัฒนาสติปญญาของบุคคลากรคือพระภิกษุ
สามเณรภายในวัด เพื่อใหมีทักษะและทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้นอยางแทจริง”
๔.๑.๒.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
พระราชปญญาเวที นับวาเปนผูที่สงเสริมการเรียนรูของพระภิกษุสามเณรอยาง
แทจริง ซึ่งถือวาเปนการสรางแรงบันดาลใจแกพระภิกษุสามเณรใหมีกําลังใจในการศึกษาเลา
เรียน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเปนอยางยิ่ง โดยทานไดบอกวา “ในการจัดการศึกษานั้น
นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแลว การสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสในการไป
ศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ก็ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอีกที่ขาดไมได อันจะเปนการเปดโลกทัศน
ใหม ๆ รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง” ดังนั้น ทานจึงได
พยายามในการที่จะหาแหลงเรียนรูอื่น ๆ ใหกับพระภิกษุสามเณรอยางสม่ําเสมอ
พระมหานที สุโชโต ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา ไดกลาววา
“พระเดชพระคุณทานเจาอาวาส ทานไดเห็นความสําคัญตอการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรอยางแทจริง เพราะเนื่องจากตัวทานเองเขาใจถึงวิถีชีวิตความเปนนักเรียนดีอยูแลว
ทานจึงไดพยามที่จะสรางโอกาสดี ๆ ใหกับพระภิกษุสามเณรอยูเสมอ โดยการเปดโอกาสให
พระภิกษุสามเณรไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปนในประเทศ หรือ
นอกประเทศ ก็ดี ทานก็ไดจัดใหมีโครงการอยูเสมอ ตามโอกาสอันสมควร ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือวา
เปนการผอนคลายความตึงเครียด และสรางขวัญกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนใหกับผูเรียนได
เปนอยางดี”๖
๔.๑.๓ ดานการศึกษาสงเคราะห
พระราชปญญาเวที นับวาเปนผูใหญที่มีความเมตตาในการอนุเคราะหผูอื่นอยาง
แทจริง โดยเฉพาะในดานการจัดหาเลี้ยงดูทรัพยากรบุคคล กลาวคือพระภิกษุสามเณรภายในวัด
ของทาน จะเห็นไดวาท านเป นผูใ หโอกาส เปนผูใ หท าง เปนผูใ หที่ ในการเจริญเติบโต ซึ่ ง
แนวคิดในเรื่องนี้ทานไดกลาวไว ในคราวสัมภาษณหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวา “กลัวเขาไมรู กลัว
เขาไมเห็น กลัวเขาไมเปน กลัวเขาไมเจริญ” ขอนี้แสดงใหเห็นวาพระราชปญญาเวทีเปนผูที่ให
การสนับสนุนการศึกษา และสงเคราะหกุลบุตรที่เขามาบวชเรียนในรมเงาทางพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง ทานเองยังเคยกลาวอีกวา “พระภิกษุสามเณรเหลานี้นับวาเปนทรัพยากรมนุษย
เป นบุ ค คลที่ดี เป นกํ าลังสํ าคัญของพระพุทธศาสนาและชาติ เพราะถาเราปลูกฝงสิ่ งที่ดี ให
โอกาส ให ทาง ให ธ รรมที่ ดีที่ ถูก ตอง ย อมส ง ผลอัน ดีใ หกับ ทรั พ ยากรเหล านั้ น เนื่อ งจากใน
อนาคตภายภาคหนาเขาเหลานั้นยอมจะมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไป”๗
๖
๗

สัมภาษณ พระมหานที สุโชโต, ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา, ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.
หนังสือพิมพไทยสยาม, ฉบับวันที่ ๕-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐.

๑๐๒
๔.๑.๓.๑ การมีวิสัยทัศน
พระราชปญญาเวที ไดเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาในการชวยพัฒนาประชากร
ของชาติ จึงไดใหการสนับสนุนการศึกษาสงเคราะหแกเด็กและเยาวชน การศึกษาสงเคราะหเปน
การศึ กษาที่ นอกเหนื อจากการศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรมของพระภิ กษุ และสามเณร การศึ ก ษา
สงเคราะหนี้จะชวยใหเด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิต อัน
จะเปนการชวยรักษาความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ทานจึงไดเห็นความสําคัญของ
การปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแกเยาวชน ทั้งไดสนับสนุนใหมีการอบรมและสอนธรรมแกเยาวชน ทั้งใน
วัดและนอกวัดตามโอกาสและความเหมาะสมในวาระตาง ๆ
พระอมรเมธี อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา ไดกลาววา
“พระเดชพระคุณพระราชปญญาเวที นับวาเปนผูที่ใหความสําคัญตอการศึกษาของ
เยาวชนเป นอย างมาก เพราะท านเชื่ อว าการศึ กษานั้ นเป นพื้ นฐานของการพั ฒนาทางด าน
สติปญญา และสามารถยกระดับคนใหสูงได ซึ่งในขอนี้ นอกจากตัวทานเองจะเปนผูที่มีแนวคิดที่
โดดเดนในเรื่องการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรภายในวัดแลว ทานยังไดเห็นความสําคัญ
ตอการสนับสนุน และใหโอกาสดานการศึกษาแกเด็กและเยาชนภายนอกดวยเชนกัน”๘
๔.๑.๓.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
ดังที่กลาวมานั้น นอกจากพระราชปญญาเวทีจะเปนผูที่เห็นความสําคัญตอการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรและใหการสนับสนุนอยางเต็มที่แลว ทานยังไดเห็นความสําคัญตอการศึกษา
ของเยาวชน โดยมีการมอบทุนการศึกษาสงเคราะหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนวัด ตามวาระและ
โอกาสตาง ๆ อีกทางหนึ่ง เพราะถือวาทุนการศึกษานั้นจะเปนขวัญและกําลังใจแกเด็กและเยาวชน
ในการที่จะศึกษาเลาเรียนหนังสือ และเปนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในตัวเยาวชนสวนหนึ่งไดอีก
๔.๑.๔ ดานการเผยแผ
พระราชปญญาเวทีนับวาเปนพระนักเผยแผที่ดี มีวาทศิลปในการพูดโนมนาวผูฟง
ใหมีความเห็นดวยไดเปนอยางดี จนมีหลายทานพูดเปนแนวเดียวกันวา ทานเปนผูที่พูดไพเราะ
พูดหวาน นาฟง ซึ่งธรรมะที่ทานยกขึ้นแสดงในแตละครั้งนั้น มักจะอิงเขากับสถานการณจริง
(เหตุการณปจจุบัน) และสอดแทรกดวยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยทานไดประยุกต
ธรรมใหเขากับโลกปจจุบัน เพื่อเปนการชี้แนวทางใหผูฟงสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได และเห็นผลจริง และนอกจากนี้ทานยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรภายในวัด
เปนนักพูด นักปาฐกถา และนักเผยแผที่ดีอีกดวย โดยขอนี้จะเห็นไดจากการที่ทานไดฝกให
สามเณรไดมีโอกาสในการขึ้นแสดงธรรมใหกับญาติโยม (ประชาชน) ไดรับฟงเปนประจําทุกวัน
พระ รวมทั้งวันสําคัญตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา และที่สําคัญนอกจากนี้ทานยังไดจัดใหมี
๘

สัมภาษณ พระอมรเมธี, อาจารยใหญสํานักเรียนวัดตากฟา, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐๓
โครงการสามเณรนักเทศนขึ้นภายในวัดอีก ตามโอกาสและความเหมาะสม โดยทานยังไดให
ขอคิดในเบื้องตนอีกวา “การจะไปเทศน พูด หรือปาฐกถาธรรมที่ใดก็แลวแต จะตองมีการเตรียม
ตัวเพื่อใหเกิดความพรอมอยูเสมอ และควรมีการทดสอบอยูเสมอวาเสียงที่เราพูดไปแลวเราลอง
ฟงเองเปนอยางไร เสียงไมคที่พูดออกไปเปนอยางไร ผูฟงฟงรูเรื่องหรือไม การพูดไมควรจะเร็ว
หรือชาเกินไป และที่สําคัญควรดูสถานที่และบุคคลที่ฟงเปนหลักอีกดวย”๙ อยางนี้เปนตน
ดังนั้น ผลที่เกิดจากคุณสมบัติขอนี้ยอมกอใหเกิดประโยชนเปนตอสวนรวมอยางยิ่ง
ทั้งมีสวนในการสงเสริมชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง กลาวคือ ทําใหประชาชนเกิดความสามัคคี
ปรองดองกัน และชวยเหลืออนุเคราะหกันในคราวมีกิจการงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
๔.๑.๔.๑ การมีวิสัยทัศน
นับไดวาพระราชปญญาเวทีเปนผูที่เห็นความสําคัญของการเผยแผพระพุทธศาสนา
ซึ่งนอกจากตัว ทานได มีสวนสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาเองแลว ยังไดสงเสริมให
พระภิกษุสามเณรใหเห็นความสําคัญในขอนี้อีกดวย โดยจะเห็นไดจากทานไดดําเนินการใหมี
การจัดการอบรมโครงการพระนักเทศนขึ้นภายในวัด ก็ดี การจัดโครงการถวายความรูแกพระ
สังฆาธิการในเขตอําเภอ โดยรวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ก็ดี จนกระทั่งในปจจุบันนี้ทานยัง
ไดจัดใหมีโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับอุบาสกและอุบาสิกา (ประจําวันอาทิตย) ของทุกกึ่งเดือน
ขึ้นภายในวัดอีกดวย ซึ่งกลาวไดวาทานไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอยางแทจริง
๔.๑.๔.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
ด ว ยเหตุ ที่ ท า นได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว นั บ ได ว า เป น กํ า ลั ง หลั ก ของ
พระพุทธศาสนาอีกแรงหนึ่ง ไมวาจะเปนการฝกอบรมพระภิกษุสามเณรใหรูจักการเทศนา การ
ปาฐกถาก็ดี การอบรมสั่งสอนและอนุเคราะหประชาชนในโอกาสตาง ๆ ก็ดี อยางนี้เปนตนถือวา
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพระภิกษุสามเณร และประชาชนในทองถิ่น อาจจะเรียกได
วาพระราชปญญาเวที นั้นเปนกําลังหลัก หรือเปนที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนในทองถิ่ น
รวมถึงมีสวนในการสงเสริมและสืบสานซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ อันดีงามไวก็วาได
พระครูนิสัยสุตตานุยุต ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา ไดกลาววา
“พระเดชพระคุณทานอาจารยเจาคุณ ถือวาเปนที่พึ่งหลักทางจิตใจของประชาชน
ชาวอําเภอตากฟา อาจกลาวไดวาทานเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนผูนําในการสรางคานิยมที่ดี
รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับสังคม และนอกจากนี้ปฏิปทาและอัธยาศัยสวนตัวของทาน
ยังเปนที่นาเลื่อมใสและเคารพนับถือของคณะสงฆและประชาชนอีกดวย เพราะทานเปนผูที่มี
มนุษยสัมพันธที่ดี และเรียบงายเปนกันเอง”๑๐
๙

บันทึกโครงการอบรมสามเณรนักเทศนวัดตากฟา, ระหวางวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑.
สัมภาษณ พระครูนิสัยสุตตานุยุต, ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐

๑๐๔
๔.๑.๕ ดานสาธารณูปการ
จากประสบการณของพระราชปญญาเวที ในดานการสาธารณูปการ พูดงาย ๆ ก็คือ
การกอสรางนั่นเอง เปนผลทําใหงานกอสรางของทานเปนไปในรูปแบบที่เรียบรอย ถูกตอง และ
สวยงาม ซึ่งจะเห็นไดจากการกอสรางอาคารเรียนพระปริยัติธรรมวัดตากฟา ก็ดี อาคาร ๘๐ ป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ที่พักพระภิกษุสามเณร ก็ดี รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ
ตาง ๆ เปนตน เหลานี้นับวาเปนผลงานชิ้นสําคัญดานนวกรรมที่สามารถนําไปเปนแบบอยางได
โดยทานมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑. ดูใหมาก ๒. หาที่ใหเหมาะ ๓. ทําใหจริง
ทั้ง ๓ หลักการนี้ สามารถอธิบายไดวา
๑. ดูใหมาก คือ กอนที่จะสรางอะไรก็ตาม ตองไปหาดูแบบ ดูแปลนใหมาก เชนวา ที่
ไหนอาคารเรียนสวย ก็ไปดู เปนตน เพื่อนําสิ่งที่ไปดู ไปศึกษานั้น มาปรับใหเปนแบบที่เหมาะสม
กับพื้นที่ เหมาะสมกับองคกรของตน
๒. หาที่ใหเหมาะ คือ กอนที่จะสรางอะไรก็ตาม ตองรูจักหาพื้นที่ใหเหมาะสมเสียกอน
ดูทําเลที่ตั้งที่ดี ตองรูจักแบงเขตใหชัดเจน วา เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส ควร หรือเหมาะสมอยู
ตรงไหน จุดไหน
๓. ทําใหจริง คือ ในเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรก็ตาม ตองจริงใจ และตั้งใจทําใหจริง เพื่อ
ทําใหเห็นผลการกาวหนาทางการกอสราง เมื่อมีผูใดพบเห็น ก็เกิดศรัทธา อยากจะชวยสนับสนุน
งบในการกอสราง ขอเพียงทําใหจริง ทุกอยางประสบความสําเร็จ๑๑
จากหลักการดังกลาว ทําใหไดทราบวา พระราชปญญาเวทีเปนนักพัฒนาทีม่ วี สิ ยั ทัศน
จะกระทําอะไรตองดู ตองศึกษาในสิ่งนั้นใหมาก ๆ เพื่อจะไดนํามาเปนตัวแบบ และเมื่อทําไปแลว
จะไดไมเสียดายในภายหลัง คือ เมื่อจะสรางอะไร ตองใชของดี และทําใหจริง
๔.๑.๕.๑ การมีวิสัยทัศน
พระราชปญญาเวทีไดเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
และโบราณวั ตถุ ภายในวั ดเป นอย างมาก เพราะท านถื อว าสิ่ งเหล านี้ เป นศู นย รวมจิ ตใจของ
พุทธศาสนิกชน และเปนศูนยกลางพัฒนาของชุมชนมาอยางชานาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑) การดูแลรักษาศาสนสมบัติ
วั ด เป น ศู น ย ก ลางของการพั ฒ นาชุ ม ชน จํ า เป น ต อ งมี ก ารดู แ ลรั ก ษาศาสนวั ต ถุ
พัฒนาวั ดให ร มรื่ น และอนุ รั กษ ไว ให ชนรุ นหลั งได ศึ กษา ผู ให สั มภาษณ ส วนใหญ ได ตอบว า
พระราชปญญาเวทีไดมอบนโยบายในการพัฒนาวัด และการดูแลศาสนสมบัติใหเรียบรอย เพื่อเปน
ศูนยกลางพัฒนาชุมชนและเปนอนุสรณสถานแกชนรุนหลัง และนอกจากนี้ กลาวคือนอกจากทาน
๑๑

สัมภาษณ พระราชปญญาเวที, เจาอาวาสวัดตากฟา, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐๕
ไดใหนโยบายและแนวทางในการชวยกันรักษาศาสนสมบัติรวมกันภายในวัดของทานเองแลว ทาน
ยังไดคอยเปนที่ปรึกษาใหกับวัดตาง ๆ ในเขตอําเภอใกลชิดเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณศาสน
วัตถุและศาสนสถาน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนที่พึ่งของประชาชนในเขตทองถิ่นนั้นๆ
อยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
๒) ความโปรงใส
ในส ว นดั ง กล า วนี้ ท า นได เ น น ถึ ง ความโปร ง ใสเป น ประการสํ า คั ญ การดํ า เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ ภายในวัด ที่มีรายรับรายจาย ตองมีหลักฐานเพื่อใหตรวจสอบได
พระครูสังฆรักษพาณิช วราสโย ไดกลาววา
“พระราชปญญาเวที ไดเนนย้ําถึงการใชจายในการดําเนินกิจการของวัด เชนการ
กอสราง การจัดงานตาง ๆ เปนตน ตองมีการทําบัญชีแจกแจงรายการรับและรายการจาย เพื่อ
เปนหลักฐานในการตรวจสอบทุกอยางตองโปรงใส และตองใหมีเงินเหลือไวบูรณะวัดในคราว
ฉุกเฉินดวย...”๑๒
๔.๑.๕.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
พระราชป ญ ญาเวที ได ส ร า งแรงบั น ดาลใจแก พ ระสั ง ฆาธิ ก าร ในเรื่ อ งการ
สาธารณูปการภายในวัดในเขตอําเภอตาง ๆ โดยการใหคําปรึกษา ก็ดี การชวยระดมทุนในการ
จัดสร างก็ดี เชน ทานได ชวยระดมทุ นจากญาติโยมในการสรางพระประธาน และเสนาสนะ
ใหกับที่แหงหนึ่งในจังหวัดตาก อยางนี้เปนตน และนอกจากนี้แลวภายในวัดของทานเองทานก็
ยังได มีการกอสร างศาสนสถาน และเสนาสนะตาง ๆ ดวยเชนกัน นี้ถือวาเปนแบบอย างได
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ยังถือวาเปนการสงเสริมใหญาติโยม (ประชาชน) ในทองถิ่นไดเกิดความ
สามัคคีและรวมแรงรวมใจกันอีกสวนหนึ่ง
ทั้งในสวนนี้ทานยังไดสงเสริมพระภิกษุสามเณรภายในวัดใหมีความรูเกี่ยวกับการ
กอสราง เพื่อวาเมื่อพระภิกษุสามเณรไดมีความรูจากการศึกษาแลว จะไดชวยกันดูแลรักษาวัด
วาอาราม อั น เป น สมบั ติ ส าธารณะอี ก ทางหนึ่ ง ดั ง จะห็ น ได จ ากในคราวหนึ่ ง ท า นได ส ง ให
สามเณรภายในวัดไปเรียนในระดับสายอาชีพ (ปวช.) ในสาขาชางเชื่อม ในตัวเมืองนครสวรรค
อยางนี้เปนตน ชื่อวาทานไดใหความใสใจในเรื่องนี้อยางแทจริง
๔.๑.๖ ดานสาธารณสงเคราะห
พระราชปญญาเวที “นับวาเปนพระเถระที่มีเมตตาสูง เปนผูใหที่ยิ่งใหญ คอย
อนุเคราะห สงเคราะหประชาชน เปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอยางแทจริง สิ่งที่เห็นไดชัดในดาน
๑๒

สัมภาษณเพิ่มเติม พระครูสังฆรักษพาณิช วราสโย, เจาหนาที่ดูแลศาลาการเปรียญชั้นลาง (วัด
ตากฟา), ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐๖
นี้ คือ ในคราวที่ประชาชนชาวไทย เดือนรอน น้ําทวมในเหตุการณลาสุด ทานก็ไดจัดระดมทุน
และสิ่งของจําเปนอื่น ๆ ไปชวยอีกสวนหนึ่ง โดยใชทุนจากมูลนิธิวัดตากฟา และยังไดรับความ
รวมมือจากหนวยราชการ พอคา ประชาชนชาวตากฟาอีกแรงหนึ่ง รวมทั้งในสวนอื่น ๆ จากนี้
มูลนิธิวัดตากฟายังไดใชเงินดอกเบี้ยมาทําประโยชน เชน สรางอาคารใหโรงเรียนบาง อาคาร
อํานวยการในหมูบานบาง สรางบานใหผูยากไรบาง เปนตน เพื่อเปนการอนุเคราะหประชาชน”๑๓
ดังนั้น จึงทําใหขาราชการ พอคา ประชาชนโดยทั่วไป ยอมรับนับถือ และศรัทธาใน
ตัวทาน เพราะเหตุที่ทานเปนผูมีเมตตา อนุเคราะหประชาชน โดยสงเสริมใหประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดองกัน อนุเคราะหสงเคราะหและชวยเหลือกัน เพื่อใหสังคมดําเนินไปพรอมกัน
อยางเขมแข็ง
๔.๑.๖.๑ การมีวิสัยทัศน
ในสวนดังกลาวมานี้ นับวาทานไดใหความสําคัญตอสังคมสังคมโดยสวนรวมตลอด
มา ซึ่งแนวความคิดหนึ่งที่ทานไดดําเนินการมาตลอด คือการประสานบาน วัด และโรงเรียน ให
รวมกันเปนหนึ่งเดียวใหได เพื่อใหสังคมเกิดความเขมแข็งขึ้นในระดับหนึ่ง เชน ในคราวมีกิจการ
งานวัด งานสาธารณะทั่วไป ก็จะไดไปชวยเหลือชวยแรง เอื้อเฟอตอกัน
๔.๑.๖.๒ การสรางแรงบันดาลใจ
คุณลักษณะในขอนี้ นับวาทานไดสรางทั้งขวัญและกําลังใจ พรอมทั้งเปนแบบอยาง
ใหกับพระภิกษุสามเณร และประชาชนโดยทั่วไปเปนอยางดี ซึ่งสามารถสงผลตอสวนรวมของ
สังคมใหปรองดองกันได โดยถือวาไดรวมเปนกําลังในการแกปญหาของสังคมไดอีกทางหนึ่ง
พระครูนิสัยสุตตานุยุต ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา ไดกลาววา
“พระเดชพระคุณทานเจาอาวาส เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ เปนผูมีความสามารถในการประสานคนและงานใหสัมพันธกันไดเปนอยางดี นอกจาก
ทานจะใหความสําคัญตอคณะสงฆแลว ทานเองยังใสใจในความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น
อีกดวย กลาวคือ คอยรับฟงปญหาของประชาชน และถือไดวาเปนกําลังที่พึ่งหลักของประชาชน
ในทองถิ่น รวมทั้งเปนผูนําประชาชนในการสรางวัฒนธรรมที่ดีงามใหกับสังคมอีกทางหนึ่ง”๑๔
ดั ง นั้ น จากผลการวิ เ คราะห ก ารปฏิ บั ติง านกิจ การคณะสงฆ ทั้ง ๖ ด า นขา งต น
สามารถกลาวไดวา พระราชปญญาเวทีเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาง
ครบถวน รวมทั้งการมีวิสัยทัศนและการสรางแรงบันดาลใจที่โดดเดน ทําใหผูใตบังคับบัญชาได
รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีการใหความรูและพัฒนา
๑๓

สัมภาษณเพิ่มเติม พระมหาพิชญานนท โสภณเมธี, เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิวัดตากฟา, ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๔.
๑๔
สัมภาษณ พระครูนิสัยสุตตานุยุต, ผูชวยเจาอาวาสวัดตากฟา, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔.

๑๐๗
บุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ สรางความสามัคคีในหมูคณะตลอดจนสรางโอกาสใหม ๆ
ใหแกพระภิกษุสามเณรไดแสดงศักยภาพของตนในการทํางาน คุณลักษณะดังกลาวสามารถ
สังเคราะหลงใน “ปาปณิกธรรม ๓” กลาวคือ คุณลักษณะที่ดี ๓ ประการของผูนํา ไดแก๑๕
๑) จักขุมา ตาดี หมายถึง มีปญญามองการณไกล เห็นประโยชนที่เกิดขึ้น
จากการกระทํา
๒) วิธุโร จัดเจนธุรกิจ หมายถึง เปนผูมีความเพียรในการจัดการกิจการงาน
ทุกอยางไดอยางถูกตอง
๓) นิสสยสัมปนโน เปนที่เชื่อถือ หมายถึง เปนที่พึ่งพาอาศัยคนอื่นไดเพราะ
เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี
นอกจากนี้ พระราชปญญาเวทียังเปนผูที่รูหลักการ รูงานและกติกาอยางถูกตอง มี
การวางแผนและนโยบายในการทํางาน รวมทั้งไดใหความสําคัญกับผูรวมงานโดยใหมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและสนับสนุนการทํางานเปนทีม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาว สามารถสังเคราะหลง
ใน “สัปปุริสธรรม ๗” คือ๑๖
๑) ธัมมัญุตา รูจักธรรม รูหลัก หมายถึง เปนผูมีวิสัยทัศ นกวางไกลและมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒) อัตถัญุตา รูความมุงหมาย หมายถึง มีการวางนโยบาย ควบคุม สั่งการให
กิจการงานตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่วางไว
๓) อัตตัญุตา รูจักตน หมายถึง เปนผูเห็นประโยชนสวนรวมเปนหลัก
๔) มัตตัญุตา รูจักประมาณ หมายถึง การมอบงานใหแกบุคคลไดอยาง
เหมาะสม
๕) กาลัญุตา รูจักกาล หมายถึง รูจักเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม
๖) ปริสัญุตา รูจักชุมชน หมายถึง การสรางสัมพันธที่ดีในกลุมคน องคกร
๗) ปุคคลปโรปรัญุตา รูจักบุคคล หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหทํางานเปนทีม
ในดานการสรางแรงบันดาลใจนั้น พระราชปญญาเวทีเปนผูที่มีความเขาใจบุคคล
อื่น ๆ รวมทั้งปกครองดูแลบุคลากร มีการประสานบุคคลและงานใหเขากันไดอยางมีดุลยภาพ มี
ความกระตือรือรน เอาใจใสในปญหาที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ เปนการสรางแรงบันดาลใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชา ไดรวมแรงรวมใจดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่
ไดตั้งไว คุณลักษณะดังกลาวสามารถสังเคราะหลงใน “พรหมวิหารธรรม ๔” คือ๑๗
๑๕

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔.
๑๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒.
๑๖

๑๐๘
๑) เมตตา ความรัก หมายถึง ปรารถนาอยากใหผูอื่นมีความสุข ใหโอกาสแก
บุคลากรไดแสดงความสามารถในหนาที่การงานที่มีความถนัด
๒) กรุณา ความสงสาร หมายถึง เมื่อบุคคลากรและผูรวมงานประสบปญหาได
ใหความชวยเหลือ รวมทั้งไดใหคําปรึกษาตาง ๆ ในการแกปญหา
๓) มุทิตา ความยินดีเมื่อผูอื่นมีสุข หมายถึง การสงเสริมใหคนทํางานมีโอกาส
พัฒนาจนไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
๔) อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง หมายถึง มีความยุติธรรมในการตัดสินใจ
สถานการณตาง ๆ
พระราชป ญ ญาเวที ได มอบงานตามความรู แ ละความสามารถของแต ล ะบุ ค คล
พูดจาโนมนาวใหผูอื่นไดเชื่อตาม คอยใหคําแนะนําและความชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหการ
ยอมรับในความรูความสามารถของบุคลากร และไมถือตัว เปนการสรางแรงบันดาลใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชารวมแรงรวมใจดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะดังกลาว
สามารถสังเคราะหลงใน “สังคหวัตถุธรรม ๔” คือ๑๘
๑) ทาน การให หมายถึง การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผบุคคลากรและผูรวมงาน
๒) ปยวาจา วาจาเปนที่รัก หมายถึง การพูดผูกใจคนดวยคําพูดออนหวาน
ประสานไวซึ่งประโยชนของสวนรวม
๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน หมายถึง การแนะนําประโยชนแกผูอื่นวา
กิจนี้ควร กิจนี้ไมควร
๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ หมายถึง การวางตัวสม่ําเสมอ ไมถือตัว

๔.๒ การประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธี
เนื่องดวยวัดตากฟาไดมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น ๓ แผนก ไดแก
๑) แผนกบาลี ๒) แผนกธรรม ๓) แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยในส ว นของการจั ด การศึ ก ษานี้
รวมทั้งการสงเสริมอบรมพระภิกษุสามเณรใหเปนผูมีความรูความสามารถในดานอื่น ๆ หาก
เปรียบเทียบกับทางทฤษฎีตะวันตกแลว กระบวนการเหลานี้ อาจเรียกไดวาเปนกระบวนการ
หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร ก็สามารถกลาวได ดังนั้น สิ่งที่พระราชปญญาเวที
ไดดําเนินการใหเปนไปอยูนี้ เมื่อนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎีตะวันตกแลวสามารถนํา
หลักการและแนวคิดตาง ๆ ทางตะวันตกมาประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร
ของทานไดเปนอยางดี
ดังนั้น เมื่อจะกลาวถึงการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามพุทธวิธี ก็สามารถกลาวได ดังนี้
๑๘

องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐.

๑๐๙
๔.๒.๑. กรอบทฤษฎี ทั้ง ๓ คือ ทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร ทฤษฎี ร ะบบ และทฤษฎี
จิตวิทยา นับไดวาเปนกรอบทฤษฎีทางตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดังนั้น เมื่อจะนําเอากรอบทฤษฎีทั้ง ๓ นี้ ไปประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระ
ราชปญญาเวที ก็สามารถกลาวไดวามีความสอดคลองกันเปนอยางดี ซึ่งหากมองโดยภาพรวม
จะเห็นวา ทานไดใชหลักในการพัฒนาคนและพัฒนางานแบบ “ระบบเปด” หรือเรียกงาย ๆ ก็คือ
ทานไดใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมกับกับองคกรตาง ๆ ทางสังคมอีกดวย ไมวาจะเปน
ประชาชนและหนวยงานราชการอื่น ๆ ก็ดี เพื่อวาในคราวที่วัดมีกิจการงานตาง ๆ ก็จะตองมี
การประสานงาน และชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (บานชวยวัด วัดชวยบาน) อยางนี้เปนตน
และนอกจากนี้แลว รูปแบบการปฏิบัติงานของทานยังไดมีการนําเอาแนวคิดทางตะวันตกมาใช
เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพของงาน และเปนไปเพื่อการพัฒนาคนและองคกรไปพรอม ๆ
กัน นั่นไดแก การใชจิตวิทยา และวิธีการตาง ๆ ในการบริหารคนและบริหารงานนั่นเอง
๔.๒.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธีนั้น พระพุทธองคไดวางรูปแบบใน
การพัฒนาพุทธบริษัทไว ๓ รูปแบบ คือ
๑) อธิศีลสิกขา คือหลักในการพัฒนาทางดานความประพฤติทางกาย
๒) อธิจิตตสิกขา คือหลักในการพัฒนาดานจิตใจใหมีความสงบรมเย็น และตั้งมั่น
๓) อธิปญญาสิกขา คือหลักในการพัฒนาทางดานอารมณ หรือดานปญญาใหมี
ความเห็นที่ถูกตองตามความเปนจริง
ในขอนี้ เนื่องจากพระราชปญญาเวที ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคน โดยการ
ยึดเอาการศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน ซึ่งนอกจากเปนการพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถทางดานวิชาการตาง ๆ แลว ยังเปนการปลูกฝงคุณธรรม และจิตสํานึกที่ดีไปในใจ
ของผูเรียนอีกทางหนึ่ง ดังกลาวมานี้ ถือวาพระราชปญญาเวทีไดมีแนวคิดในการจัดการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณรที่มีความสอดคลองกับพุทธวิธี โดยยึดหลักของการพัฒนาดานศีล สมาธิ
และปญญา เพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร
ของทาน โดยอนุโลมใหเขากับสถานการณตาง ๆ ในปจจุบัน รวมทั้งความเหมาะสมในดานอืน่ ๆ
เปนสําคัญอีกประการหนึ่ง

๑๑๐

๔.๓ สรุป
จากผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่ใหขอมูลทั้ง ๕
ทานในขางตน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบริหารกิจกาจคณะสงฆทั้ง ๖ ดานของพระราช
ปญญาเวที อันนับวามีสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และไดทราบวาผูใหขอมูลทุก
ทานไดใหสัมภาษณไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถที่จะกลาวไดโดยสรุป ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานดานการบริหารกิจกาจคณะสงฆทั้ง ๖ ดานของพระราชปญญา
เวที มีลักษณะที่โดดเดน คือ
๑) ดานการปกครอง : พระราชปญญาเวทีเปนนักปกครองที่ยึดหลักของพระ
ธรรมวินัย และกฎกติกาต าง ๆ ของวั ด ยึ ดความดีและความถูกตองเปนหลักในการบริหาร
ปกครองบุคลากรภายในวัด เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความเปนเอกภาพใน
การอยูรวมกันของหมูคณะ
๒) ดานการศาสนศึกษา : พระราชปญญาเวทีเปนนักการศึกษา ทั้งจัดการศึกษา และ
ใหการสนับสนุนดานการศึกษาอยางแทจริง โดยมุงที่จะพัฒนาสติปญญาของบุคคลากรภายในวัด
เพื่อใหมีทักษะ ความรูความสามารถ และมีทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น และที่สําคัญเพื่อใหบุคคลากรที่
พัฒนาแลวนั้นสามารถสรางผลผลิตที่ดีใหกับองคกรได รวมทั้งเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมสวนรวมไดในที่สุด
๓) ดานการศึกษาสงเคราะห : พระราชปญญาเวที เปนผูที่มีเมตตาและความเสียสละ
สูง ทานไดเล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนและใหโอกาสดานการศึกษาแกเยาวชนเปนอยางยิ่ง
เพราะทานเองมีความเชื่อวา การศึกษานั้นเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมไปสู
ทิศทางที่ดีไดตลอดเวลา
๔) ดานการเผยแผ : พระราชปญญาเวที เปนนักพูด นักเทศน และนักบรรยายที่นา
ถือเอาเปนแบบอยางที่ดีได นอกจากทานจะเปนที่พึ่งหลักของประชาชนในทองถิ่นแลว ทานยังได
อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรภายในวัดใหเปนผูมีทักษะ ความรูเกี่ยวกับการเทศน การบรรยาย
ตาง ๆ อันเปนการชี้ใหพระภิกษุสามเณรไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุเคราะหประชาชน ใหเปนผู
มีศรัทธาที่มั่นคงในทางพระพุทธศาสนาไดอีกทางหนึ่ง
๕) ดานการสาธารณูปการ : พระราชปญญาเวที นับวาเปนตนแบบในดานการ
กอสรางใหกับคณะสงฆและประชาชนไดเปนอยางดี เพราะทานมีผลงานในดานการกอสรางตาง ๆ
ไมวาจะเปนตึกอาคารเรียน เจดีย เสนานะที่อยูที่พักของพระภิกษุสามเณร ก็ตาม สิ่งเหลานี้ถือวา
เปนสิ่งที่ประจักษชัดอยูแลว
๖) ดานการสาธารณสงเคราะห : พระราชปญญาเวที ถือไดวาเปนที่พึ่งและคอยให
คําปรึกษาตาง ๆ ใหกับคณะสงฆและประชาชนในชุมชนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังไดใสใจการชวย
แก ไข และบรรเทาปญหาของสั งคมอี กทางหนึ่ง เช นในคราวที่ประชาชนหรือคณะสงฆ มีความ

๑๑๑
เดือดรอน ทานก็ไดมีสวนในการแกไขปญหาเหลานั้น อยางนี้ ก็ถือไดวาเปนการสงเคราะหตอ
สวนรวม
๒. พระราชปญญาเวทีมีแนวคิดในการบริหารกิจการคณะสงฆกับการพัฒนาคน ดังนี้
กลาวคือ ทานไดมองวาคนเปนปจจัยหลัก เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาในดาน
อื่น ๆ ได ดังนั้น การบริหารงานทุก ๆ ดานของทานจึงเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรอยางแทจริง ซึ่งไมวาจะเปนการสนับสนุนและเปดโอกาสดานการศึกษา หรือรูปแบบในการ
ปกครองที่มุงเนนใหบุคคลากรอยูรวมกันอยางสามัคคีปรองดองกัน ก็ดี การสอนใหเรียนรูจากงาน
ก็ดี สิ่งเหลานี้ถือวาพระราชปญญาเวทีไดมุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากรภายในวัดใหเปนผูมีสติปญญา
ทักษะ ความรู ความสามารถไปในทางที่ดีขึ้นอยูตลอดเวลา
๓. การมอบนโยบายดานการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดานของพระราชปญญาเวที
โดยภาพรวมสามารถกลาวไดวา ทานไดใชหลักในการบริหารงานทุก ๆ ดาน เพื่อใหคนและงาน
สามารถเดินไปอยางพรอม ๆ กันได กลาวคือ การกระจายงาน และกระจายอํานาจในการบริหารงาน
โดยการมอบหมายงานตามความสามารถและความถนัดของบุคคลากร และหลังจากนั้น ทานก็จะ
คอยติดตามประเมินงานและคอยใหคําปรึกษา รวมทั้งอํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ
๔. พระราชป ญญาเวที ได ให ความสํ าคั ญต อการมี ส วนร วมระหว างวั ดกั บชุ มชน
กลาวคือ พระราชปญญาเวทีนับไดวาเปนผูนําประชาชนในการสรางคานิยมที่ดีใหกับชุมชนและ
สังคม เพราะทานเองไดเล็งเห็นวาในคราวที่มีกิจการงานนอยใหญเกิดขึ้นภายในวัด ก็จะไดมีการ
ประสานงานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ ในคราวที่ชุมชนมีกิจ ทางวัดก็จะไดชวยอนุเคราะห
อีกเชนกัน ในขอนี้ถือวาพระราชปญญาเวทีไดดําเนินใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม เชน ใน
การทํางานรวมกัน ทานไดแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
และแบงงาน อยางนี้เปนตน
๕. นักพัฒนาที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ
๑) มีความคิดหลักแหลม กลาวคือ มีปญญา พูดเปน ทําได
๒) มีความเขมแข็ง ทั้งกายและใจ
๓) มีความอดทน
๔) มีความวองไวตอทุกเรื่อง และตอปญหา
ดังที่กลาวมานี้ นับไดวาเปนคุณลักษณะที่มีอยูในพระราชปญญาเวทีอยางครบถวน
หรือจะเรียกวาทานเปนทั้งนักบริหาร และนักพัฒนาที่นาเอาเปนแบบอยางไดเปนอยางดี สําหรับ
คณะสงฆและประชาชน ก็สามารถกลาวได

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที
(ริด ริตเวที) โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประเด็นหลัก ๆ ๓ ประการ คือ ๑. ทฤษฎี
ตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
พุทธวิธี ๓. บทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที) ใชระเบียบวิธีในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งสามารถกลาวสรุปไดเปนลําดับ ดังนี้
๕.๑.๑ ทฤษฎีตะวันตกที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตก สามารถกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดหลักโดยรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามทฤษฎีทางตะวันตกนั้น เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานแนวคิดหลักทั้งสามดาน ไดแก ๑. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory)
๒.ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ ๓. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) ซึ่งกรอบทฤษฎี
ทั้ง ๓ ดังกลาว สามารถกลาวไดโดยสรุป ดังนี้
๑. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory)
ทฤษฎี นี้ ไ ด มุ ง เน น ถึ ง ความเข า ใจในหลั ก การและแนวทางการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของมนุษยในองคกร รวมถึงทฤษฎีระบบ โดยมองถึงความสัมพันธของกระบวนการ
ตางๆ คือ ความพยายามวัดผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน หรือ Return on Investment:
ROI เปนเหตุใหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีทางดาน
เศรษฐศาสตรใหมากขึ้น รวมศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไปแลวสําหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนที่
รั บ ว า คุ ม ค า หรื อ ไม ต อ งรู แ ละเข า ใจความต อ งการขององค ก ร นั่ น คื อ กํ า ไร รายได และ
คาตอบแทนที่ไดรับ ขณะเดียวกันตนทุนที่เปนคาใชจายสําหรับตัวบุคคลยอมตองลดนอยลง
เชนกัน ซึ่งทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้ จะตอง
ประกอบดวย
- Scarce Resource Theory : ทฤษฎีการใชทรัพยากรที่จํากัด
- Substainable Resource Theory : ทฤษฎีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
- Human Capital theory : ทฤษฎีมองมนุษยใหเปนทุน หรือทุนมนุษย
ดังนั้น การจะเขาถึงแกนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปฏิบัติงานตองเขาใจ
หลักปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่สามารถอธิบายไดมากกวาหนึ่งทฤษฎี โดยทฤษฎี
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ทางเศรษฐศาสตรเปนหนึ่งในทฤษฎีที่คนทํางานฝายทรัพยากรมนุษยจําเปนตองศึกษาและนํามา
บูรณาการใหเขากับทฤษฎีอื่น ๆ
๒. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบถือไดวาเปนองคความรูยอยสวนหนึ่ง (A small body of knowledge)
ที่กลาวถึงหลักการทั่วไป แนวคิด เครื่องมือ และวิธีการที่สัมพันธและเชื่อมโยงตอไปยังระบบงาน
อื่น ๆ ซึ่งพบวาทฤษฎีระบบไดถูกนําไปประยุกตใชในงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งใน
ปจ จุ บั น และยั ง ต อ เนื่ อ งไปสู อ นาคตอี ก ด ว ย โดยมุ ง เน น ไปที่ ก ระบวนการและวิ ธี ก ารพั ฒ นา
บุคลากรอยางเปนระบบเปนขั้นตอน ซึ่งทฤษฎีระบบนั้นจะตองประกอบไปดวยทฤษฎียอยอื่น ๆ
อีก แตเพื่อใหเห็นภาพรวมของแนวทฤษฎีนี้อยางชัดเจน จึงสามารถกลาวไดโดยสรุปวา การ
บริหารงานด านการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ยจะประสบความสําเร็ จได นั้นนักพัฒนาบุค ลากร
จําเปนที่จะตองเขาใจถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของระบบทั้ง ๒ คือ
๑.) ระบบปด เปนระบบที่ไมสนใจหรือใสใจตอสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไม
รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงไมตระหนัก
ถึงความตองการของลูกคาตอสินคาหรือการบริการที่มีอยู เปนเหตุใหองคการดําเนินงานดวย
แนวคิด หลักการ วิธีการ และเครื่องมือแบบเดิม ๆ โดยไมมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและ
ตอบสนองตอความตองการของกระแสโลก
๒.) ระบบเปด เปนระบบที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อสรางการแขงขัน
และความไดเปรียบทางธุรกิจกับคูแขงภายนอก ระบบงานมีการปรับเปลี่ยน และการทํางานมี
การยืดหยุนอยูตลอดเวลา และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณภายนอก อันจะนําไปสู
การปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ การพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารหรื อ ระบบงานย อ ย ซึ่ ง เป น
องคประกอบที่สําคัญที่รวมอยูในระบบเปด
ดังนั้น การจะทําใหเปาหมายขององคการประสบความสําเร็จไปไดดวยดี ทั้งนี้การ
ออกแบบระบบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ระบบนั้นควรถูกกําหนดขึ้นมาเปนระบบเปด (Open
System) มากกวาระบบปด (Closed System)
๓. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory)
ทฤษฎีทางจิตวิทยานี้ นับไดวาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการหรือสภาวะ
การเปลี่ ย นแปลงในด า นจิต ใจ และพฤติ ก รรมการแสดงออก ทฤษฎี ดัง กลาวนี้ ได ร วมไปถึ ง
แนวคิดการเรียนรูในองคการ ไมวาจะเปนการจูงใจพนักงาน การประมวลขอมูลขาวสาร การ
บริหารจัดการกลุม เปนตน ซึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยานั้นไดถูกนํามาใชในการในการบริหารจัดการ
ตนเอง และกลุ ม คนทั้ ง ที่ อ ยู ใ นหน ว ยงานเดี ย วกั น และ/หรื อ ต า งหน ว ยงานกั น ก็ ต าม โดยมี
เป า หมายเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และการพั ฒ นาผลการดํ า เนิ น งาน (Performance) ทั้ ง ในระดั บ
องคการ หนวยงาน และตัวบุคคลใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ ในกรอบทฤษฎีทั้ง ๓ นี้ จะตองมีความเกี่ยวเนื่องและประสานสัมพันธกัน
อย า งขาดกระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง ไม ได ซึ่ง กระบวนต า ง ๆ จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยในองคการใหเปนผูที่มีประสิทธิภาพ และสรางผลสําเร็จใหกับองคการไดใน
ที่สุดนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองพัฒนากระบวนการตาง ๆ ควบคูไปกับกิจกรรมหลัก
๓ ประการ ไดแก ๑. การฝกอบรม (Training) ๒.การศึกษา (Education) และ ๓.การพัฒนา
(Development) นั่นเอง
๕.๑.๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพุทธวิธี รวมทั้งรูปแบบและ
กระบวนการตาง ๆ ขางตน ทําใหทราบวาพระพุทธองคทรงยึดหลักไตรสิกขาเปนหลักในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (พุทธบริษัท ๔) อันไดแก
๑) อธิศีลสิกขา หลักการฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมาย
รวมเอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนใน
ดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเปนเครื่องมือที่ใช หรือในทางสังคมทั่วไป
เรียกวาวินัย เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และการพัฒนามนุษย
๒) อธิจิตตสิกขา หลักการฝกปรือในดานคุณภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมาย
รวมเอาองค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดาน
จิตใจ หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ คือ ในดาน คุณธรรม เชน ความมี
เมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยาม ความ
รับผิดชอบ ความแนวแนมั่นคง มีสติ สมาธิ
๓) อธิปญญาสิกขา หลักการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเปนจริงจนถึงขึ้นหลุดพน มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวม
เอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ) ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความ
จริง โดยเริ่มตั้งแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหยั่งรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย
ไตรตรอง ดวยความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของ
โลก และชีวิต จนทําใหจิตใจเปนอิสระ ขามพนความทุกข ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพ
โดยสมบูรณ
หลักการทั้ง ๓ ประการดังกลาวนี้ สามารถกลาวไดวาพระพุทธองคทรงวางไวเพื่อ
เปนรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของพุทธบริษัท ๔ และนอกจากนี้ ยังไดทรงบัญญัติสิกขาบท
ขึ้นมาเพื่อควบคุมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ที่กลาววาเปนเครื่องควบคุม
ก็ดวยเหตุวาเปนเครื่องรักษา และทรงไวซึ่งบุคคลผูที่สามารถฝกฝนตนเองไดตามขั้นตอนตาง ๆ
ที่พุทธองคไดทรงวางไวใหเปนผูมีศีล สมาธิ และปญญาที่เพิ่มสูงขึ้น กลาวคือไมใหตกไปใน
อกุศลทั้งหลาย
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ดังนั้น เมื่อพุทธบริษัทสามารถฝกฝนอบรมตนเองไดตามรูปแบบตามที่พระพุทธ
องคไดกําหนดไว ก็ยอมชื่อวาเปนผูมีรางกายและจิตใจ รวมทั้งปญญาอันพัฒนาแลว ทั้งนี้ การ
วัดผลแหงการฝกฝน (ปฏิบัติ) ตนเอง วามนุษยมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณหรือไมอยางไร โดย
ใชหลักภาวนา ๔ ซึ่งผูที่สามารถพัฒนาครบทั้ง ๔ ดานโดยสมบูรณ ก็คือคุณสมบัติของพระ
อรหันต ผูหลุดพนนั่นเอง
๕.๑.๓ บทบาทและการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและพุทธวิธีในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
เมื่อกลาวบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพระราชปญญาเวที โดยการ
สังเคราะหเขาในหลักการบริหารกิจการคณะทั้ง ๖ ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสน
ศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณ
สงเคราะห ทราบวาทานไดมีคุณสมบัติอยางครบถวน ซึ่งถือไดวาการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน
ของท า นมี ส ว นในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ ง สิ้ น ไม ว า จะเป น ในด า นการพั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคคลากร รวมทั้งการพัฒนาทางดานปญญา นับไดวาเปนการบริหารตน
บริหารคน และบริหารงานใหมีความสอดคลองกันเปนอยางดี จนผลของการบริหารจัดการทุก
อยางกอใหเปนปจจัยใหเกิดการพัฒนาขึ้นในที่สุดนั่นเอง
เมื่อจะกลาวถึงการประยุกตใชทฤษฎีตะวันตกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
พุทธวิธี ก็สามารถสรุปได ดังนี้
๑. เนื่องดวยวัดตากฟาไดมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น ๓ แผนก ไดแก
๑) แผนกบาลี ๒) แผนกธรรม ๓) แผนกสามั ญศึ ก ษา โดยในสวนของการจั ด
การศึกษานี้ รวมทั้งการสงเสริมอบรมในดานอื่น ๆ อีก หากเปรียบเทียบกับทางทฤษฎีตะวันตก
แลว กระบวนการเหล านี้เ รี ยกได ว าเปนกระบวนการหลั กในการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษ ยใ น
องคกร ก็สามารถกลาวได ดังนั้น สิ่งที่พระราชปญญาเวทีไดดําเนินการใหเปนไปอยูนี้ถือวาเมื่อ
นําไปศึกษาเปรียบเทียบกับทฤษฎีตะวันตกแลวสามารถนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ทาง
ตะวันตกมาประยุกตใชกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรของทานไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานในดานอื่น ๆ ของทานก็เปนการบริหารจัดการแบบ
เครือขาย กลาวคือ ทุกดานมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเทียบกับ
ทฤษฎีตะวันตกแลว ก็เรียกไดวาทานไดใชแนวคิดในดานการพัฒนาคนและพัฒนางานแบบ
“ระบบเปด” หรือเรียกงาย ๆ วาทานใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมกับองคกรตาง ๆ ทาง
สังคมนั่นเอง
๒. เมื่อนําหลักในทางพระพุทธศาสนา หรือหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
พุทธวิธีไปประยุกตใชกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทาน ยอมนับวามีความสอดคลองกัน
เปนเปนอยางดีเชนกัน เพราะทานไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคน (ใหโอกาส) ทั้งในดานการ
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ใหการศึกษา หรือในดานอื่น ๆ ก็ตาม ที่ทานไดดําเนินการใหเปนไปแลว ถือวามีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาคนในองคกร คือพระภิกษุและสามเณร ใหเปนผูมีความเจริญทางดานสติปญญาและ
ความสามารถเปนประการสําคัญ ซึ่งบุคคลากรเหลานั้น นับไดวาเปนบุคคลากรที่สําคัญของ
สังคมอีกสวนหนึ่ง โดยทานไดยึดหลักไตรสิกขา คือหลักการพัฒนาในดานศีล สมาธิ และปญญา
อยางนี้เปนตน ถือวาทานไดมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามแนวนโยบายของพระพุทธองคเปน
หลัก เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน อันจะเปนปจจัยสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมตอไป
ดังนั้น ในขอนี้จึงนับไดวาพระราชปญญาเวทีไดยึดตามหลักพุทธวิธี ซึ่งทานได
นําไปปรับใชกับการพัฒนาคนและองคกร โดยอนุโลมใหเขากับสถานการณตาง ๆ ในปจจุบัน
และความเหมาะสมในดานอื่น ๆ เปนสําคัญอีกประการหนึ่ง

๕.๒ ขอเสนอแนะ
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
๑) ผูนําคณะสงฆในระดับตาง ๆ ควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ของพระภิกษุและสามเณรใหมีความรู
อยางแตกฉาน เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีของสังคม และสามารถอบรมสั่งสอน
ประชาชนทั่วไปไดอยางถูกตอง
๒) องคกรสงฆในระดับตาง ๆ ควรสนับสนุนใหมีการศึกษาทางธรรมแกเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ใหมีความรูในทางธรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ไดแก การสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย การจัดโครงการบรรพชาสามเณร และการจัดใหมี
โครงการอื่น ๆ อีก อันถือไดวาเปนการพัฒนาศักยภาพคน และยังเปนการชวยแกปญหาสังคม
ไดในระดับหนึ่ง
๓) วัดและองคกร รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ทางสังคมควรมีการประสานงานและมี
กิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคลากรตาง ๆ ในสังคมไดมีสวนรวมใน
การรักษาและสรางวัฒนธรรมที่ดีใหกับสังคม รวมทั้งเปนรวมกันลดปญหาทางสังคมไดอีกทางหนึ่ง
๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมใน
สถานการณปจจุบัน
๒) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
มิติอื่น ๆ อีก
๓) ควรมี การศึ ก ษาเกี่ย วกับการประยุก ตใชท ฤษฎี ตะวัน ตกและหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมและสรางสันติภาพ
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กรมการศาสนา, ๒๕๑๒.
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน. พิมพครั้งที่ ๒,
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙.
วรภัทร ภูเจริญ. การบริหารคุณภาพแบบองครวม. กรุงเทพมหานคร : ทรงพล, ๒๕๔๙.
วีระวัฒน ปนนิตามัย. การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู.
กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ต, ๒๕๔๔.
วศิน อินทรสระ. พุทธวิธีในการสอน. พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพธรรมดา, ๒๕๔๕.
วศิน อินทสระ. การเผยแผศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๖.
สุจิตรา ธนานันท. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
สิทธิ์ บุตรอินทร. พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐.
เสฐียรพงษ วรรณปก. คิดเปนทําเปน ตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน
จํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๑.
เสถียรพงษ วรรณปก. วาระสุดทายของพระพุทธองค. พิมพครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร :
มติชน, ๒๕๔๘.

๑๑๙

อนิวัช แกวจํานง. การจัดการทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ ๑, บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด,
๕๕๒๙.
อาภรณ ภูวิทยพันธุ. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร :
เอช อาร เซ็นเตอร ๒๕๕๑.
(๒) วารสาร :
เฉลิมพงศ มีสมนัย. “การบริหารองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม โดยใช
HR Scorecard”. วารสารการจัดการสมัยใหม. ๒๕๔๘.
พิชิต เทพวรรณ. “องคการแหงการเรียนรู : แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสําหรับนวัตกรรม”.
วารสารบริหารธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๘.
(๓) วิทยานิพนธ :
ณัฏฐิรา เจริญบุญ, “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
พื้นที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธปริญญาศิปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขายุทธศาสตรการพัฒนา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร),
๒๕๕๑.
พระชัชวาลย ศรีสุข, “ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอนเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาและศาสนาคริสต”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑.
พระมหานภชล โฆสิตเมธี, “จริยธรรมสําหรับผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ
รัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐.
พูลลาภ แกวแจมศรี, “การจัดการเชิงพุทธ : การสํารวจปรัชญาและแนวคิดสําหรับการจัดการ
สมัยใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๔๖.
พระมหาสุชิน สุชีโว, “การศึกษาวิเคราะหเรื่องหลักการสงเคราะหญาติในพระพุทธศาสนา
เถรวาท”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗.
สมชาย สรรประเสริฐ, “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว
สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๒.

๑๒๐

ศรัณย ศรีสวัสดิ์, “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความคิดเห็น
ของพนั ก งานในบริษั ท ผู จํ า หนา ยรถยนต จั ง หวัด เชี ย งราย”, การศึ ก ษาอิ ส ระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย),
๒๕๕๑.
ศุภชัย สุวรรณสุทธิ์, “ภูมิปญญาพุทธกับแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศของไทย”,
ภาคนิพนธปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร), ๒๕๓๔.
อริยา ลิ้มสุวัฒน, “บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย พุทธศักราช ๒๕๐๐๒๕๐๒ ”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
๒๕๒๖.
โกนิฏฐ ศรีทอง และคณะ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร : กรณีศึกษาวัดอัมพ
วั น จัง หวัด สิ งห บุ รี”, งานวิจั ย มหาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ,
๒๕๔๖.
(๔) อินเตอรเน็ต :
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,
http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemit=33.
2551, เขาถึงมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓.

ภาคผนวก ก
ประวัติพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)

๑๒๒

ประวัติพระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)
สถานะเดิม
ชื่อ ริด นามสกุล ทับเอี่ยม เกิดวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
เกิด ณ บานเลขที่ ๒๕ ม.๔ (บานหนองน้ํา) ต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก
บรรพชา
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๒๑ ณ วัดสันปาลาน ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก
โดยมี พระครูวิศาลกิจจานุวัฒน วัดสันปาลาน ต.ตากออก อ.บานตาก จ.ตาก เปนพระอุปชฌาย
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ณ พัทธสีมาวัดตากฟา ต.ตากฟา อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค โดยมี พระครูนภเขตคณารักษ วัดตากฟา ต.ตากฟา อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
เปนพระอุปชฌาย
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๔ : สอบไดนักธรรมชั้นเอก
สํานักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร สํานักเรียนคณะจังหวัดอางทอง
พ.ศ. ๒๕๒๖ : สอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค
สํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา สํานักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๓๐ : สอบไดเปรียญธรรม ๖ ประโยค สํานักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๗ : สอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค
สํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา สํานักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๓ : จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปจจุบัน เปนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙ เปนเจาอาวาสวัดตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปจจุบนั เปนเจาสํานักเรียนสํานักศาสนศึกษาวัดตากฟา
พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปจจุบัน เปนกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๘ เปนเจาคณะอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปจจุบัน เปนผูจัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา

๑๒๓

(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปจจุบัน เปนประธานกรรมการมูลนิธิวัดตากฟา
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนอาจารยพิเศษ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตากฟา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน เปนกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอตากฟา
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ เปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปจจุบัน เปนผูจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจําจังหวัด
นครสวรรค แหงที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปจจุบัน เปนรองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปจจุบัน เปนเจาอาวาสวัดตากฟา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปจจุบัน เปนประธานกรรมการกองทุน “รัตนภัตต”
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปจจุบัน เปนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค
พ.ศ.๒๕๕๓ เปนกรรมการบริหารศูนยการพัฒนาประจําจังหวัดนครสวรรค
โครงการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยไดรบั
พ.ศ. ๒๕๔๓ เกียรติบัตร ผูใหการสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตากฟา
พ.ศ.๒๕๔๖ รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา
สาขา การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เกียรติบัตร ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเดน
จาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศเกียรติคุณบัตร การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศเกียรติคุณบัตร ผูไดรับรางวัล ผลงานดีเดน สาขา พระสงฆ
มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดรับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทกาญจนเกียรติคุณ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร

๑๒๔

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๙ ไดรับพระราชทาน โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุทธิเวที
พ.ศ.๒๕๔๙ ไดรับพระราชทาน โปรดเกลา ฯ เลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นราชที่
พระราชปญญาเวที

ภาคผนวก ข.
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ชุดที่ ๑ และ ๒

แบบสัมภาษณ ชุดที่ ๑
สัมภาษณ

พระราชปญญาเวที (ริด ริตเวที)

๑๒๖

ผูสัมภาษณ ผูวิจัย
บันทึกขอมูล ผูวจิ ัย (จดบันทึก, บันทึกเสียง)
วันสัมภาษณ
สถานที่
๑. ทานไดกําหนดนโยบายในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน ในแตละดานอยางไรบาง ?
๒. ทานมีแนวคิดในการบริหารกิจการคณะสงฆกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางไรบาง ?
๓. ทานมีแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ
ในปจจุบันอยางไร ?
๔. ทานมีแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสังคมอยางไร ?
๕. ในมุมมองของทาน นักพัฒนาที่ดีควรมีคุณลักษณะอยางไร ?

แบบสัมภาษณ ชุดที่ ๒
สัมภาษณ

(ผูที่เกี่ยวของ)

๑๒๗

ผูสัมภาษณ ผูวิจัย
บันทึกขอมูล ผูวจิ ัย (จดบันทึก, บันทึกเสียง)
วันสัมภาษณ
สถานที่
๑. ทานคิดวาการปฏิบัติหนาที่ดานบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน ของพระราชปญญาเวที
มีลักษณะที่โดดเดนอยางไร ?
๒. ในมุมมองของทาน พระราชปญญาเวทีมีแนวคิดในการบริหารกิจการคณะสงฆกับการพัฒนาคน
อยางไร ?
๓. พระราชปญญาเวที ไดมอบนโยบายในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน อยางไรบาง ?
๔. พระราชปญญาเวที ไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมระหวางวัดกับชุมชนอยางไร ?
๕. ทานคิดวา นักพัฒนาที่ดีควรมีคุณลักษณะอยางไร ?

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
เกิด
ภูมิลําเนา
การศึกษา
บรรพชา

อุปสมบท

สังกัด
เขาศึกษา
ที่อยูปจจุบัน

: พระมหาภัทรภูวไนย ภทฺทภูรี (ยิ้มเกิด)
: ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
: อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
: เปรียญธรรม ๗ ประโยค, พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
: ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ณ อุโบสถวัดตากฟา ตําบลตากฟา
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยมีพระศรีสุทธิเวที
(ริด ริตเวที) เจาอาวาสวัดตากฟา เปนพระอุปชฌาย
(ปจจุบัน พระราชปญญาเวที รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค)
: ๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ พระอุโบสถวัดตากฟา พระอารามหลวง
ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
โดยมี พระอมรเมธี รองเจาอาวาสวัดตากฟา เปนพระอุปชฌาย
มีพระครูอมรวชิรคุณ เปนพระกรรมวาจาจารย
และมีพระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี เปนพระอนุสาวนาจารย
: วัดตากฟา พระอารามหลวง ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค
: ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
: วัดตากฟา พระอารามหลวง ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา
จังหวัดนครสวรรค

