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บทคัดย่อ  
การพัฒนาบุคลากรต้นแบบเปน็การสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนในองค์กร สิ่งส าคัญบุคลากร

ที่ต้นแบบต้องผ่านการพัฒนาและเป็นบุคคลตัวอย่างที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
ภายในองค์กร  โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
อยู่ตลอดเวลาการมีบุคลากรต้นแบบที่ดีย่อมจะน าพาองค์กรผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรการพัฒนาบุคลากรต้นแบบจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ  ภายในองค์กรจึงมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร ผู้น าจึงถือว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพราะถ้ามีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มี
ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ปัญหาภายในภายนอกองค์กรได้ดีย่อมจะวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้ดี
สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ตรงกันข้ามถ้าผู้น าขาดวิสัยทัศน์ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนย่อมท า
ให้องค์กรไร้ทิศทางในการบริหารพัฒนาบุคลากร  สิ่งส าคัญผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เกิดข้ึนใน
จิตใจเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับคนในองค์กรนั้น ๆ การเป็นบุคลลต้นแบบภายในองค์กรควรมี
คุณธรรม จริยธรรมสูงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  การพัฒนาบุคลากรต้นแบบจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร
ต้องเลือกบุคคลที่มีความพร้อมทั้งกาย และใจ มีความศรัทธาเช่ือมั่นในองค์กรของตนเองสามารถ
อุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและมีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี เพื่อเป็น
บุคลากรต้นแบบ  ในองค์กรเองก็มีความหลากหลายทางความคิดการพัฒนาจะไม่ประสบ
ความส าเร็จถ้าบุคลากรยังขาดคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิง่ส าคัญที่จะพัฒนามนุษย์
ให้อยู่คู่กับองค์กรได้อย่างสมดุลไม่ขัดแย้งกันเข้าใจและมุ่งท างานเพื่อเป้าหมายองค์กรร่วมกัน  และ
ผู้น าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตาม การพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือตัวบุคคล เพื่อไปสู่
เป้าหมายที่ยั่งยืนก็ต้องอาศัยคนที่มคุีณธรรม  การเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรจะท าให้การพัฒนาเป็นไปแบบเอื้อกูลกันมากข้ึนความช่วยเหลือแบ่ง
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ปั่นจะมีมากขึ้นมีน้ าใจต่อกัน ท าเพื่อประโยชน์องค์กรและสาธารณะมากข้ึน  การพัฒนาจิตใจบุคคล
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่พัฒนาไปสู่ค าว่า “บุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร”   
ค าส าคัญ การพัฒนา, บุคลากรต้นแบบ, องค์กร 
 

Abstract 
 The development of prototype personnel is the creation of new things in 
the organization. Essentially, the prototype personnel must be developed and 
exemplary to bring the organization to the goal of success within the organization, 
especially in today's societies that are constantly changing social, economic and 
political. Leading the organization through the obstacles and obstacles that will 
affect the organization. To achieve the goals of the organization, the development 
of core personnel is essential to developing the organization to succeed. The 
organization has strategic plans for personnel development. Leadership is an 
important part of human development. If there is a visionary leader. Able to 
analyze problems outside the organization well will plan the development of 
personnel well to achieve the goals of the organization. Conversely, if the leader 
lacked the vision, there is no clear information that will lead the organization to 
deviate direction in personnel development. The leader must have moral integrity 
in the mind to be the role model in the organization, the prototype within the 
organization should be moral. High ethics to be a good example. The development 
of prototype personnel is essential for the organization to choose a person who is 
well-equipped, well-minded, confident and confident in their organization, can 
dedicate their time for the benefit of the organization and human relationships with 
their colleagues. To be a prototype. In the organization itself, there is a diversity of 
ideas. Development is unsuccessful. If the person is still morally unethical, the 
development of the mind is important to human development to the organization 
as well as balance, not conflict, understand and work to. Corporate goals Leaders 
must be good role models. The development of the organization, whether it is an 
object or a person. In order to reach a sustainable goal, people need to be moral. 
Taking the principles of Buddhism to integrate with the development of the 
organization will make the development is more conducive to more help, divided 
into more blended with each other. Made for corporate and public benefit. The 
development of the individual's mind is important to the development of the 
word. "Master personnel of corporate development 
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บทน า (Introduction) 
 บุคลากรต้นแบบในสังคมไทยส่วนใหญ่มีน้อยไม่ว่าจะมองผ่านด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เพราะการจะเป็นอย่างที่ดีให้องค์กรหรือสังคมได้ต้องดีทั้งกายและใจ สิ่งส าคัญต้องมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลกั แต่สังคมไทยทุกวันน้ีมุ่งแต่เสวงหาผลประโยชน์ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม เกิดความโลภ โกรธ หลง ท าให้องค์กรแสวงหาแต่ผลก าไรมากกว่าที่จะยิ่งถึง
ผลกระทบในภายหลังขาดความยังยืนทั้งต่อตนเองและสังคม  บุคลากรต้นแบบที่จะเป็นแนวทางให้
องค์กรอื่น ๆ ท าตามจึงมีน้อยหรือแทบจะไม่ค่อยมี สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการฝึกอบรม การพัฒนา 
องค์กรนั้น ๆ ให้ความส าคัญด้านใดมากกัน ระหว่างการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน หรือการพัฒนาที่สง่ผล
กระทบต่อตนเองและสังคมในภายหลัง เพราะทรัพยากรมีน้อยในสังคมแต่การรู้จักแบ่งปั่นต่อผู้อื่น
และรู้จักพอประมาณจะท าให้องค์กรและสังคมอยู่อย่างยั่งยืน การสร้างบุคลากรต้นแบบส าหรับการ
พัฒนาองค์กรเป็นสิ่งดีถ้าหน่วยงานใดหรือองค์กรเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรต้นแบบต้องเริ่มพัฒนาที่จิตใจ การใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้ทุกคนมีจิตส านึกต่อหน้าที่ตนเองและผู้อื่นอย่างไร ยุคปัจจุบันปัญหา
สังคมไทยส่วนใหญ่คือความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการบริหาร
จัดการภาครัฐประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ การด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ และกฎระเบียบ   
ต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  ผู้น าและสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสุขที่เกิดจากใจโดยความเอื้ออาทรต่อกันมีจิตสาธารณะมากข้ึน ความโลภ โกรธ 
หลง เป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาเพราะคนที่มีจิตใจยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่าน้ีมากก็ท าให้สังคมที่
ต้องการพัฒนาองค์กรสูค่วามยั่งยืนเปน็ไปได้ยาก เพราะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถ้ามีแข่งขันแย่ง
ทรัพยากรกันมากกว่าเพื่อประโยชน์ตนก็จะท าให้องค์กร หรือสังคมนั้น ๆ เดือดร้อนในวันข้างหน้า 
การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะคนรู้จักการอยู่กับ
ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลปัจจุบนัมีนโยบาย แผนการปฏิรูปพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) การจะพัฒนาในกระบวนการต่าง ๆ สิ่งส าคัญ
คือระดับผู้น าและผู้ปฏิบัติต้องมีศรัทธาเช่ือมั่นและส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน จึงจะไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  ส าหรับการจะมุ่งไปสู่ความยั่งยืนสังคมต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจเป็น
ส าคัญ การสร้างวัตถุเพื่อให้เกิดความเจริญแบบยั่งยืนเป็นไปได้ยาก สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา การน าเอาหลักค าสอนเพื่อมาบูรณาการในการพัฒนาจิตใจควบคู่กับพัฒนาในยุค 
4.0 หรือรูปแบบอื่น ๆ  ก็จะท าให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะการใช้ทรัพยากรมากจน
วันข้างหน้าอาจจะแกร่งแย่งแข่งขันกันเพราะความโลภ โกรธ หลง ของมนุษย์ยิ่งเป็นอันตรายต่อ
สังคม   
 ดังนั้น บุคลากรต้นแบบการพัฒนาองค์กร ควรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นส าคัญ การ
พัฒนาให้เป็นคนมีปัญญามเีหตุมีผล รอบคอบในสิ่งดีและช่ัวย่อมจะด าเนินกิจการต่างๆ ไปด้วยความ
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ราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาด ผิดกับจิตที่ไม่ได้รับการอบรมการพัฒนาย่อมจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
การพัฒนาจิตก็เท่ากับการส่งเสริมความฉลาด รอบคอบในกิจการต่าง ๆ ให้ดีย่ิงข้ึน ความเจริญทาง
จิตใจที่ได้รับการอบรมการพัฒนาย่อมเป็นผลดีกว่าความเจริญทางด้านวัตถุที่ไม่ได้พัฒนาจิต เพราะ
ความสุข ทุกข์ ก็อยู่ที่ความเข้าใจในสัจธรรมและธรรมชาติ ส าหรับการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ คือ การ
น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการใช้ในการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข กรณีการใช้
สติปัฏฐาน 4 ในการท าหน้าที่ของตนเองในทุก ๆ วันก็จะท าให้สามารถมีความสุขทางจิตใจได้เพราะ
เรารู้เท่าทันธรรมชาติของจิตมากข้ึน  จึงควรมีการพัฒนาคนให้เป็นคนมีคุณธรรมก่อนที่จะมุ่งไปการ
พัฒนาองค์กร  เมื่อใดที่องค์กรหรอืสังคมมุ่งแต่พัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจด้านจิตใจก็จะ
หาความสุขแบบยั่งยืนได้ยาก แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมมาบูรณาการเข้าร่วมด้วยเพื่อพัฒนาจิตใจก็จะ
ท าให้เกิดความสมดุลที่เราจะอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจ การฝึกสติให้ตัวเองอย่างต่อเนื่อง หรือ
การฝึกระลึกรูก้ารเคลื่อนไหวของกายและจิตในปจัจบุัน แต่ละขณะๆด้วยความต่อเนื่อง การเจริญสติ
อย่างต่อเนื่องและยาวนานมากพอ จะท าให้เกิดผลดีหลายอย่าง ต่อสุขภาพกายและจิต สามารถช่วย
ป้องกันและรักษาโรคที่ เกี่ยวเนื่องกับทางจิตและทางกายได้หลายอย่าง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาของจิต ท าให้ผู้เจริญสติมีจิตที่มีความสงบสุข เยือกเย็น อิ่มเอิบ และแจ่มใส 
ส่งผลดีต่อร่างกาย ท าให้การท างานของสมองเปน็ระเบยีบ ระบบประสาทผ่อนคลายและลดความตึง
เครียด มีการปรับตัวของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และมีการ
เปลี่ยนแปลงการ ท างานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้มี
ภูมิคุ้มกันสูงข้ึน การเจ็บป่วยทางกายเกิดน้อย และเมื่อเจ็บป่วย ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว เมื่อ
คนเรามีสุขภาพกายใจดีย่อมส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 
การพัฒนาบุคลากรต้นแบบ 
 การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึนภายในองค์กร ส่วนค าว่า บุคลากรต้นแบบ คือ 
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะน าพาองค์กรและสังคมไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมที่ยั่งยืน การ
ปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม จ าเป็นต้นเริ่มที่ตัวบุคคลกระตุ้นปลูกจิตส านึกของจิตในเรื่อง
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทางกายและใจ  สิ่งที่ควรปลูกฝัง 
 1.  การพัฒนาจิตใจ คือ การท าจิตให้ปฏิบัติถูกต้อง เดินถูกทาง ความก้าวหน้าในการ
พัฒนางานก็จะดีข้ึน สภาพจิตที่ดีงามเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ได้ผล  ลักษณะของจิตที่เดิน
ถูกทางนั้น ที่ควรสังเกตมี 5 อย่าง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งทอดต่อกันตามล าดับ คือ  
 1) ปราโมทย์ ได้แก่ ความแช่มช่ืน ร่าเริง เบิกบานใจ  
 2) ปีติ ได้แก่ ความอิ่มใจ ความปลาบปลื้มใจ ใจฟูข้ึน  
 3) ปัสสัทธิ ได้แก่ ความรู้สึกผ่อนคลายกายใจ ใจเรียบรื่นระงับลง เย็นสบาย  
 4) สุข ได้แก่ ความสุข ความคล่องใจ โปร่งใจ ไม่มีความติดขัด บีบค้ัน  
 5) สมาธิ ได้แก่ ความมีใจตั้งมั่น สงบ อยู่ตัว อยู่กับงานที่ท าหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ไม่
วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน พอสมาธิเกิดข้ึน จิตใจก็มีสภาพเหมาะสมแก่งาน ที่ท่านเรียกว่าเป็น กัมมนีย์ 
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พร้อมที่จะเอาไปใช้สร้างสรรค์พัฒนา คิดการ และเป็นที่ท างานของปัญญา อย่างได้ผลดี และสมาธิก็
อาศัยองค์ธรรม 4 อย่างแรกนั่นแหละช่วยเกื้อหนุนและท าให้เกิดข้ึน สภาพจิต 5 อย่างนี้ เป็นทั้ง
คุณสมบัติที่ดีงามโดยตัวของมันเอง และเป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม จึง
ควรพยายามท าให้เกิดข้ึน และการท าสภาพจิตเหล่าน้ีให้เกิดข้ึน ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัว เพื่อ
พัฒนาจิตใจของตนเองให้ดีอยู่เสมอ 
 2.  การพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ คือ การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
กับการท าหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้เราเป็นคนมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลา  การที่เราท าหน้าที่
เหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่ควบคู่กันไป การปฏิบัติธรรมก็คือ ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่กับธรรมชาติ
ได้อย่างสมดุลเหมาะสม   
 หลักพระพุทธศาสนา  หลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้า โอวาท 3  คือ การไม่ท า
ความช่ัว การท าความดี และการท าจิตให้สะอาดบริสุทธ์ิ จุดเริ่มต้นของการน าจิตเราให้ออกจาก
ความอยากหรือตัวตัณหาทั้งหลายทั้งปวงทีเ่กิดข้ึนกับใจเราจะท าใหเ้ราเข้าใจกับธรรมชาติพร้อมที่จะ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่คือการมีศีล  เมื่อเรามีศีลการพัฒนาจิตใจในทาง
พระพุทธศาสนาศาสนานั้นคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หรือการท าสมาธิเพื่อให้เกิดปัญหามี
เหตุผลมองเห็นปัญหาอย่างถูกต้อง หลักธรรมที่จะเข้าสู่สมาธิ คือ สติปัฏฐาน 4 ค าว่า “สติปัฏฐาน 
4” แปลว่า การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทัง้หลายให้รู้เห็นตามเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็น
ของมันไม่ใช่ตามความคิดปรุงแต่งของเรา ที่คิดให้มันเป็นหรืออยากให้มนัเปน็ หลักสติปัฏฐานนี้ ก็คือ 
การเอาสติ มาเป็นตัวน า เป็นตัวเด่น เป็นตัวท างาน โดยก ากับจิตต้ังต้นแต่การรับรูใ้ห้อยู่กับสิง่ทีก่ าลงั
เกิดข้ึนเป็นไปอยู่จริง ในขณะนั้น ๆ ที่เรียกว่า อยู่กับขณะปัจจุบัน ไม่เลื่อนไหลล่องลอยไปในอดีต 
และอนาคต ที่เป็นเรื่องของการคิดปรงุแต่ง และให้สติน้ันเปน็ตัวสร้างโอกาสแก่ปัญญาโดยจับสิ่งที่ได้
เห็นได้ยินในขณะนั้น ๆ ให้ปัญญารู้เข้าใจตรงไปตรงมา สติปัฏฐานท างานกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดข้ึน
เป็นไปในชีวิตของเราตลอดเวลาน้ีเอง ท่านจึงจัดแยกสติปัฏฐาน คือ  
 1) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพทางร่างกาย  
 2) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกสุข ทุกข์ 
หรือไม่สุข ไม่ทุกข์ที่เกิดข้ึน  
 3) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพจิตใจ  
 4) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องราวทั้งหลาย ที่รู้ที่คิด
ที่เกิดข้ึนในใจ และควรระลึกธรรมอนุสติ 10 มีระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ศีล ทาน ความตายเป็น
ต้น ในการวิปัสสนากรรมฐาน แม้ผู้บ าเพ็ญจะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ช่ือว่ามีอุปนิสัยติดต่อไปในภพ
หน้าที่ได้ช่ือว่าบ าเพ็ญฝ่ายกุศล จะท าให้เรามีปัญญามีเหตุผลมีความเห็นถูกเข้าถึงอริยสัจ 4  คือ 
 1) ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ  
 2)  สมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิด  
 3)  นิโรธ คือ ความดับทุกข์  
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 4) มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์   
 หลักธรรมที่กล่าวมานี้เมื่อเราสามารถปฏิบัติได้และปฏิบัติเป็นประจ าจนติดนิสัยจะท าให้
เป็นคนมีคุณธรรมเกิดข้ึนในจิตใจอยู่เสมอ เพราะอริยสัจสี่ครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนา
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลัก “เว้นช่ัว ท าดี ท าใจให้บริสุทธ์ิ” หลัก “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”
หลัก “เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์” หรือหลัก “อิปัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท กับ นิพพาน”
ทุกหลักรวมอยู่ในหลักอริยสัจสี่ ทั้งนั้นขอย้ าว่า “อริยสัจสี่” คือหลักที่โยงความจริงในธรรมชาติมาสู่
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพราะล าพังกฎธรรมชาติเอง ตามธรรมดาถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติ  ไม่รู้
จุดเริ่มต้น ไม่รู้ล าดับ เราก็สับสนพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราได้ประโยชน์จากกฎธรรมชาติ
โดยสะดวก จึงน ามาจัดรูป ตั้งแบบ วางระบบไว้ให้ เรียกว่า อริยสัจสี่ โดยล าดับให้เห็นชัดเจน เป็น
ทั้งวิธีสอน วิธีแก้ปัญหา และวิธีลงมือท า เมื่อท าตามหลักอริยสัจสี ่ความจริงของธรรมดาที่ยาก ก็เลย
ง่ายไปหมด 
 
การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร 
 การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร ควรมีการปลูกฝังการพัฒนาจิตใจ
ควบคู่กับศาสตร์ความรู้อื่น ๆ การพัฒ นาทางด้านจิตใจจะท าให้บุคคลรู้จักแบ่งปั่นไม่เห็น
ผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป การเป็นต้นแบบการพัฒนาของบุคลากรในองค์กรควรพัฒนาที่
ตนเองก่อนเป็นส าคัญ เพื่อจะเป็นอย่างในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จแบบยั่งยืน แม้แต่ในรัฐ
ธรรม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 รัฐพึ่งจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาล และใน พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ระบุว่า การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องค านึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา
ประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พศ. 2561 – 2580) ใน 20 ปีนี้  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายในองค์กร
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้  
 การพัฒนาบุคลากรต้นแบบทางด้านจิตใจจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้องค์กรต่าง ๆ 
ประสบความส าเรจ็เพื่อเป้าหมายความแบบยั่งยืน ( Sustainable  Development ) เป็นการสื่อถึง
คนเรายุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย  เป็นการพัฒนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์          
( Globalization ) ที่ก้าวไปกับระบบเทคโนโลยีและกลไกของการตลาด   อันก่อเกิดการแสวงหา
อ านาจเพื่ อครอบง าผลประโยชน์ของอีกฝ่ ายในการแข่งขัน  ไม่ ว่าจะเป็นประชาสั งคม                     
( Civil  Society )  หรือ รัฐประชาชาติ ( Nation  State ) ก็ตาม  แต่การเข้ามามีอิทธิพลนั้น
ชาวโลกก็ยังต้องการระบบบริหารแบบ Good  Governance  อยู่ดี  การด าเนินชีวิตของคนเราต้อง
มีการพัฒนาร่างกายและสติปญัญาควบคู่กันไปพร้อมสรรพ  ศาสนามีหลักธรรมค าสอนใหก้่อเกิดการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ  พระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจคนเราเพื่อ
เป้าหมายคือความสงบสุข 
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 การพัฒนาบุคลากรต้นแบบที่มองเห็นได้ชัดในสังคมไทย ที่ท่านได้เป็นผู้น าด้านการพัฒนา
จิตใจ  กรณีตัวอย่างของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) ท่านได้เป็นต้นแบบในการน าเอา
หลักธรรมมาบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตใจให้สังคมมีความสงบสุขท่านไม่ได้เน้นให้หลงงมงายในเรื่อง
ของสร้างถาวรวัตถุเป็นหลักแม้แต่วัดของท่านก็ไม่เน้นการสร้างเช่นกันแต่จะมุ่งเน้นเผยแผ่ในการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของท่านที่ได้ร่ าเรียนมาในทางปฏิบัติกับพระอาจารย์หลาย ๆ 
ท่าน เพื่อให้เกิดความสงบสขุทางจติใจไม่ได้ให้ทกุคนต้องว่ิงตามกระสงัคมโลกจนเกดิความทุกข์ใจแม้
มีเงินทองมากมายบางคนก็ไม่เกิดความสุข เพราะความอยากไม่มีทางสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักค าว่าพอ 
ท่านจึงสอนแนะน าให้ผู้คนทุกคน โดยไม่เลือกช้ัน วรรณะ เช้ือชาติ หรือศาสนา ศิษยานุศิษย์ท่านจึง
มีทั้งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่านต้ังปณิธานมุ่งมั่นในการ
สร้างคน แทนการสร้างวัตถุ จึงทุ่มเทชีวิตทั้งก าลังกายก าลังใจ ก าลังสติปัญญาให้กับ การเผยแพร่
วิปัสสนากรรมฐานมากว่า 40 ปี โดยท างานอย่างหนักทั้งกลางวัน กลางคืน เพื่อพัฒนาจิตของบุคคล
ทุกระดับช้ัน ให้สูงข้ึนเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ท่านได้อธิฐานจิต (หลังจากอุบัติเหตุ 14 ตุลาคม 
2521) ไว้ว่า “จะใช้หนี้โลกมนุษย์ ด้วยการเผยแพร่พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่ขอ
สร้างวัตถุอีกต่อไป”   โดยท่านไดใ้ช้หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และอนุสติ 10 แนวยุบพองในการปฏิบัติ 
จนน าไปสู่การรู้หลกัธรรมอรยิสัจ 4การสอนวิปัสสนากรรมฐานแนวพองยุบยังค้นไม่พบหลักฐานที่มา
ในพระไตรปิฏก อรรถกถา แต่อาการพองอาการยุบเทียบในมหาสติปัฏฐานสูตรและในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคจัดเป็น “ลมในท้องในวาโยธาตุภายใน เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา” 
เพื่อให้เข้าใจในหลักอรยิสจั 4 ที่เป็นหนทางในการหลุดพน้จากทุกข์ โดยท่านมุ่งสอนให้ทุกคนเช่ือกฎ
แห่งกรรม เมื่อท าดีจิตย่อมไม่เศร้าหมองแต่ถ้าท าสิ่งไม่ดีจิตใจย่อมเศร้าหมอง แนวความคิดในการ
พัฒนาโลกใหยั่งยืนกับวิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาตินั้น ไมเพียงพอกับการ
แกปญหาไดอยางแทจริง ซึ่งทานเจาคุณฯ มีความเห็นวา พระพุทธศาสนา บัญญัติแนวทางแกไขป
ญหานั้นไดอยางแทจริง ลึกซึ้ง ตรงตามเหตุที่เกิดของปญหา และสามารถท าใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดมั่นคงไปกวานั้น เพราะเหตุวา การที่มนุษยประนีประนอมกับธรรมชาติหมายถึง การ
พัฒนาดานพฤติกรรมของมนุษยดานเดียว และยังเปนไปอยางที่มนุษยตองฝนใจ ไมสุขจริง ซึ่งถือว
าเปนการพัฒนาแบบแยกสวนและขณะที่มนุษยในศตวรรษที่ 20 มิไดแกไขปรับปรุงพัฒนาความคิด
จิตใจของตน เคยอยูภายใตอ านาจครอบง าของกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิอย
างไร และตราบใดที่มนุษยในศตวรรษที่ 21 ยังคงอยูภายใตอ านาจครอบง าของกิเลส 
 การพัฒนาจิตใจแบบยั่งยืน ถ้าเราได้ศึกษาวิปัสสนาภาวนา ศึกษาวิธีที่จะใช้ปัญญามา
ก าจัดตัณหาความอยากต่างๆ พอเราใช้เป็นแล้ว เราก็จะสามารถระงับตัณหาความอยากต่างๆ ได้
ทันทีเช่นเวลาเราอยากได้อะไร เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้น้ีมันน าไปสู่ความทุกข์ไม่ได้น าไปสู่
ความสุขในบั้นปลาย และในเบื้องต้นมันจะน าไปสู่ความสุขก่อน แต่พอความสุขที่ได้มานั้นมันเสื่อม
ไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นเวลาที่เราอยากได้ทรัพย์ได้ลาภ เวลาเราได้ลาภมาเราก็ดีอกดีใจ
กัน มีความสุขกัน แต่พอเราใช้เงินทองที่เราหามาได้หมดไปแล้ว ทีนี้ความสุขนั้นก็จะหมดไป แล้ว
ความทุกข์ก็จะปรากฏข้ึนมา เพราะเราจะไม่มีเงินทองใช้สอยอีกต่อไปเราก็ต้องทุกข์กับการไปหาเงิน



ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  กรกฏาคม-ธันวาคม 2561156

ทองกันใหม่ แล้วพอเราได้มาเราก็สุขกับมันไปสุขกับมันจากการที่เราได้มา สุขจากการที่ได้ใช้มัน พอ
ได้มาใช้มันไปเดี๋ยวมันก็หมดอีก พอมันหมดอีกก็ทุกข์อีก แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่
จะไปสร้างความสุขกันวิธีที่จะสร้างความสุขก็คือต้องไม่ไปอยากหาลาภยศสรรเสริญสุขกัน ให้เราอยู่
เฉยๆ กัน ให้เราหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ท าตามความอยากได้ใจเราก็จะ
กลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุข ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญ
แล้วก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนเราสามารถก าจดัความอยากต่างๆใหห้มดไปจากใจได้ ต่อไปใจของเราก็
จะไม่มีอะไรมาท าลายความสุขที่ เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากต่างๆไม่มี
กิเลสตัณหาอยู่ในใจถ้าได้พัฒนาไปถึงข้ันน้ันก็เรียกว่าได้ถึงข้ันของพระอรหันต์ ได้ข้ันพระนิพพาน ได้
ข้ันที่ถาวรเต็มร้อยถ้าได้ข้ันที่หนึ่งก็จะได้เพียงหนึ่งในสี่ ถ้าได้ข้ันที่สองก็จะได้สองในสี่ข้ันที่สามก็จะได้
สามในสี่ข้ันที่สี่ก็จะได้เต็มร้อยคือได้พัฒนาอย่างเต็มร้อยได้ความสุขอย่างเต็มร้อยแล้วก็ ไม่ต้องท า
การพัฒนาอีกต่อไปการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้ มีวันสิ้นสุดลง งานทางด้านจิตใจนี้มีวันจบ แต่งาน
ทางด้านลาภยศสรรเสริญ ทางด้านความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่มีวันจบ ต่อให้พัฒนาไปมาก
น้อยเพียงไรได้มามากน้อยเพียงไร ก็ยังต้องพัฒนากันต่อไป  หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องคอยรักษาสิ่งที่
พัฒนาให้อยู่ต่อไป ต่อให้รักษาดีขนาดไหน มันก็จะต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดี. 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) นั้น เปนความคิดเห็น
ที่มาจากการน าหลักพุทธธรรม อันเปนระบบความรูเรื่องธรรมชาติหมดทั้งสิ้นนับวาเปนหลักความรู
เรื่องของชีวิต และโลกเปนรากฐานของหลักประพฤติปฏิบัติหรือจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งช้ี
ทางแกปญหาของมนุษยดวยความรูที่ถูกตองสอดคลองกบัสภาพตามเปนจรงิของชีวิตและโลก ระบบ
ความรูนี้เริ่มตนที่ การตรัสรูของพระพุทธเจาอันเปนความรูในสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงนอกจากการมี
เศรษฐกิจเจริญไดและธรรมชาติก็อยูดีคูกันไปนั้น ตองเริ่มมาจากการพัฒนาคน และตองพัฒนาแบบ
องครวม ซึ่งเปนการพัฒนาทางพฤติกรรม จิตใจ และปญญาใหประสานเกื้อหนุนสอดคลองกัน จึงเป
นหนทางที่ท าใหการพัฒนาถูกตองและยั่งยืนน าไปสูอารยธรรมที่ยั่งยืน 
 
วิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร 
 จากบทความสามารถวิเคราะห์ถึงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร ต้อง
เริ่มที่การปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นส าคัญ การใช้ต้นแบบการพัฒนาจิตใจเชิงพุทธ
เป็นแนวการพัฒนาพัฒนาองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ทันสมัย
อาจท าให้บางส่วนในองค์กรก้าวไปไม่ทันจนเกิดความไม่เท่าเทียมกันในองค์กรและอาจเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมาแต่เมื่อใดที่ผู้น าและผู้ตามได้น าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรจะท าให้การพัฒนาจะเอื้อกูลกันมากข้ึนความช่วยเหลือแบ่งปั่นจะมี
มากข้ึน ท าประโยชน์สาธารณะมากขึ้นเพราะเมื่อใดที่มนุษย์เข้าใจในกฏธรรมชาติของชีวิต มีสติอยู่
ตลอดเวลาความมีเหตุผลและความผิดพลาดเกิดข้ึนได้ยาก การพัฒนาจิตใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่พัฒนา
องค์กรไปสู่ค าว่า “ความสุขแบบยั่งยืน” จะท าให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขมากข้ึน ยิ่ง
สังคมไทยที่จะมีแผนการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจ
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ของผู้น าในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพราะการมุ่งจะพัฒนามุ่งสู่ความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวแต่ขาดหลัก
คุณธรรมก็ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่ท างานอย่างเดียวแต่ไม่มีชีวิตจิตใจ  การจะพัฒนาองค์กรสู่
ความสุขที่ยั่งยืนจ าเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาจิตใจจึงต้องมาอันดับแรกเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน  ส าหรับบุคลากรต้นแบบในศาสนา ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺ
โม) ท่านได้น าหลักธรรมออกเผยแผ่เพื่อพัฒนาจิตใจบุคลลชุมชนสังคมให้เข้าใจในกฏของธรรมชาติที่
มนุษย์ไม่ควรท าลายให้เข้าใจในกฏแห่งกรรม โดยน าเอาไตรสิกขา สติปัฏฐาน 4 เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในอริยสัจ 4  การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธในทัศนะของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต) ท่านมองว่าระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง ควรพัฒนาดวยหลักมัชฌิมาปฏิปทา ไตรสิกขา 
และหลักมัตตัญ  ุตา ที่เปนกระบวนการพัฒนาระบบการด าเนินชีวิตของคนทั้งดานพฤติกรรม จิตใจ 
และปญญาอยางบูรณาการ มีตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรมเรียกวา สุขภาวะองครวมท าใหเกิดความสุขที่ไม
เบียดเบียนธรรมชาติแวดลอม แตกิเลส ไดแกตัณหา มานะ และมิจฉาทิฎฐิยังเปนอุปสรรคที่คนตอง
แกไขเพื่อประโยชนอันอ านวยสันติสุขแกมนุษยและธรรมชาติตอไป 
 การพัฒนาบุคลากรต้นแบบการพัฒนาองค์กร เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรในสังคมไทยควร
น ามาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยพัฒนาไปในแนวทาง
วิทยาศาสตร์มากเกิดไป ท าให้เกิดการแข่งขันจนน าไปสู่การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเกิด
จากความโลภ โกรธ หลง ที่เกิดข้ึนในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจากบทบาทของพระสงฆ์จะมีส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาในด้านจิตใจแต่ผู้น ารัฐบาล ข้าราชการ และผู้น าทางสังคม และองค์กรเอกชนที่จะเป็นตัว
น าพาสังคมก็ต้องให้ความส าคัญกับแนวทางนี้ด้วย เพราะถ้าภาครัฐ เอกชนหรือองค์กรต่าง ๆ ถ้ามี
คุณธรรมคนในสังคมย่อมมีคุณภาพที่ดีความเห็นแก่ตัวจะไม่มีให้เห็นแต่คนที่จะมีคุณธรรมต้องเริ่มที่
พัฒนาที่จิตใจ แต่สังคมทุกวันนี้มองที่ประโยชน์ตนเองเป็นหลัก ขาดหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยยุค 4.0 ที่จะต้องพัฒนาเชิงพุทธที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจและ
วัตถุควบคู่กันไปเพื่อมุ่งไปสู่ค าว่า มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน 
 
สรุป 
 การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร การจะพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ต้องเริ่มที่
ตัวบุคคล การเป็นต้นแบบการพัฒนาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อสร้างความศรัทธา
ให้เกิดข้ึนแก่บุคลากรในองค์กร ส าหรบัผูท้ี่จะเป็นต้นแบบการพฒันาควรเริ่มพฒันาที่จติใจเป็นส าคัญ 
บุคลากรต้นแบบการน าเอาหลักธรรมมาใช้ในพัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรมองผ่าน
เพราะการปฏิรูปสังคมไทยในรูปแบบยุค 4.0 โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็น
แนวทางในการพัฒนายิ่งต้องท าให้บุคคลสังคมเห็นคุณค่าของธรรมชาติด้วยเพื่อให้อยู่ด้วยกันอย่าง
สมดุล ถ้าสังคมไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม จะมีแต่ความแข่งขันเอาทรัพยากรมากกว่าที่รักษาไปสู่
ความยั่งยืน  เพราะการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนใน
สังคม ถ้าสังคมมีจิตใจที่ดีมีคุณธรรมการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็จะท าให้สังคม
นั้นมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ การมีบุคลากรต้นแบบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็จะท าให้
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องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จทั้งประโยชน์ตนเองและผู้อื่น เพราะการพัฒนาจิตใจให้เข้าใจในกฏ
ธรรมชาติมากข้ึน โดยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันการท าหน้าที่ของแต่ละคนก็จะเป็นคนมีเหตุผล มี
ความเห็นถูก และใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูลและปัญหาต่ าง ๆ ได้ เป็นอย่างดีรู้จักแบ่ งปั่น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากข้ึน บุคลากรต้นแบบในทางสังคมที่สังคมไทยควรน ามาเป็นแบบอย่าง  คือ 
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม) ท่านได้น าเอาหลักสติปัฏฐาน 4 และอนุสติ 10 
เป็นกระบวนการในการพฒันาจติใจท่านไม่ให้ยึดหมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ ปล่อยวางบ้างสอนให้ทุกคน
รู้จักกฏแห่งกรรมเมื่อคนเราท าสิ่งไม่ดี เมื่อฝึกวิปัสสนาจนมีปัญญาสามารถล่วงรู้ในสิ่งต่างๆ จน รู้
อริยสัจ 4 ที่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ปล่อยวางในสิ่งต่างๆ  
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