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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการได้แก่ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒)  เ พ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๕ รูป/คนโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญเก่ียวกับ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นส าคัญ ร่วมกับการสนทนากลุ่มเฉพาะ เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่าง
กันทั้งในด้านข้อมูล ด้านแนวคิดทฤษฎี และด้านผู้วิจัย แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิง
เอกสารเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 ๑.  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ๑) ด้านการศึกษา ได้แก่ 

การสอนศีลธรรมในโรงเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ๒) ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ 

โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการธรรมะสู่โรงเรียน ๓)  ด้านการพัฒนา ได้แก่ การน าบุคคลนั้นมาเป็น

ตัวอย่างในการพัฒนาบุคคลอื่น การให้รางวัล เกิดจากผลของศึกษาและฝึกอบรม ท าให้เกิดความสงบ
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เรียบร้อยในชุมชน เกิดความไม่ประมาทในกิจวัตรประจ าวันความขัดแย้งลดลง และเกิดความรักความ

สามัคคีมากยิ่งขึ้น         

 ๒.  การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมมี  ๓ 
องค์ประกอบได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ที่สามารถบูรณาการน าไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนหลักพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้แก่ หลักไตรสิกขา คือ หลักศีล น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม หลักสมาธิน าไปสู่การพัฒนา
จิตใจ และ หลักปัญญา น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้  
 ๓.  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า ๑)  รูปแบบการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาพบว่า การพัฒนาต้องเริ่มต้น
จากตนเองด้วยการควบคุมกายวาจาใจมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมน าไปสู่การพัฒนา
ผู้อ่ืนและสังคม ๒)  รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่าสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน โดยอาศัยการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามวันส าคัญต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจในด้าน
การศึกษามาเป็นพ้ืนฐาน ท าให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาพฤติกรรม เกิดแนวคิดที่ถูกต้องและมี
เหตุผล ๓)  รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การจัดกิจกรรมให้มีความ
สนุกสนานมีการยกย่องบุคคลดีเป็นตัวอย่าง และการให้รางวัล ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ตาม การชี้แนะให้เห็นถึงความไม่ประมาทในชีวิต และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความสงบ
สุขต่อตนเองและสังคม 
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ABSTRACT 
 Objectives of this Research were 1) to study condition of human resource 
development in Petchaboon province to study applied concepts, theory and 
Buddhadhamma relating  to the human resource development, 2) to study applied 
concepts, theory and Buddhadhamma relating  to the human resource development 
and 3) to propose a model of human resource development in accordance with 
Sangha development in Petchaboon province. 
 Methodology was the qualitative research collected data from document 
and in-depth-interviewing 25 key informants, purposefully selected on the model for 
human resources development in Petchaboon Province. Data were also collected 
from participants in focus group discussion, analyzing data by triangulation by 
comparing findings of data, concept and theory and researcher with data from 
document for confirmation  
 Findings were as follows: 
 1. The condition of human resource development according to 
Buddhadhamma in Petchaboon Province was that; 1) education; teaching morality in 
schools and social service for public benefits, 2) training; Buddhaputra, sons of 
Buddha, camping activities and Dhamma to schools, and 3) Development; setting 
good example from model persons and rewarding and precaution resulting from 
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education and training that brought peace and order in community, mindfulness in 
daily activities. This practice reduced conflict and increased more love and harmony.     
 1. Concept and theory of human resource development consisted of 4 
elements; education, training, morale enrichment, accident prevention and safety 
precaution that can be effectively integrated in human resource development. 
Buddhadhamma related to human resource development are Tisihhka; Sila, 
precepts,for behavioral development, Samadhi, meditation, for mental development 
and Panna, wisdom, for body of knowledge development.    
          3. A model of human resource development in accordance with the Sangha 
development in Petchaboon Province revealed as followers; 1) model of education 
in line with Buddhism indicated that development began with self by controlling 
body, speech and mind, living livelihood with reasons leading to others and society 
development, 2) model of training according to Buddhism revealed that community 
participation in occasional activities on important days, using education as good basis 
of understanding, of behavioral development and right and reasonable concept, and 
3) model of Development according to Buddhism was that there should be joyous 
activities, honoring good persons as examples and rewarding to help people have 
good morale to follow examples and indicated that guideline for mindfulness in life 
and daily activities induced peace and happiness for self and society.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ก็ด้วยความเมตตานุเคราะห์จาก รศ.ดร. สุรพล สุยะ
พรหม และ ผศ. ดร. ปัญญา คล้ายเดช ที่อนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยชี้แนะแนวทาง
ช่วยเหลือ แก้ไข จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
  ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์และป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ,  ดร.  ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง รศ.ดร. สุรพล 
สุยะพรหม  รศ.ดร. สมาน งามสนิท รศ.ดร. สุรินทร์ นิยะมางกูร ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช ผศ.ดร. 
อัจฉรา หล่อตระกูล และ อาจารย์ พลเอก ดร. รุจ กสิวุฒิ  ที่เมตตาให้ค าแนะน า ขอขอบพระคุณ ขอ
กราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ,  ดร. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร.  ดร. 
ยุทธนา ปราณีต   ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ และ ดร. บุษกร วัฒนบุตร ที่เมตตาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - depth Interviews) จนสามารถไปใช้ได้ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูปริยัติพัชรโกวิท เจ้าอาวาส วัดทุ่งสมอ พระครูเวฬุวันพัชร
โสภณ เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน พระอาจารย์นิคม ขม
จิตโต ตลอดจนพระวิทยากรอีก ๖ ท่าน จาก ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ที่มิได้เอ่ยนาม 
ขอขอบพระคุณ ก านัน บุญท า สอนบุญมา ก านันต าบลแคมป์สน  ผู้ใหญ่บ้าน วีระศักดิ์  วีระพันธ์ 
ผู้ใหญ่บ้านแคมป์สน หมู่ ๔  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย คุณประไพบุญมา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนบ้าน
เหล่าหญ้า และ คุณทินมณี สกุลมานันท์ รวมทั้งกลุ่มพุทธศาสนิกชนอีก ๑๐ ท่านที่มิได้เอ่ยนาม  ที่ได้
เมตตาให้โอกาสในการสัมภาษณ์เชิงลึกจนส าเร็จไปได้ด้วยดี   
 ผลบุญกุศลที่เกิดจากประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธ
บูชา มอบให้ พันเอกสมุดม์ เกตุอยู่ พันเอกหญิง สุวนิตย์ เกตุอยู่ ผู้ให้อุปการเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความ
เข้าใจอันดีมาโดยตลอด คณาจารย์ ที่ได้แนะน าสั่งสอนสรรพวิทยาการต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือนนิสิต ทุกท่านในการสนับสนุนตลอดมา ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้  อภิบาลรักษาทุกท่านให้สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย 
ประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันส าเร็จสมดัง
เจตน์จ านงตามความมุงมาดปรารถนา พิพัฒนาสถาพรทั้งในชาตินี้ ในชาติหน้า ตลอดจนชาติอย่างยิ่ง 
สมดังมโนรสด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญ 
 

                                                     นายชนะยุทธ เกตุอยู่ 
                                                      ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

     



ฉ 
 

   

 

   

 



ฉ 
 

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย          ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ              ค 
กิตติกรรมประกาศ               จ 
สารบัญ            ฉ 
สารบัญตาราง                ฎ 
สารบัญแผนภาพ          ฐ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ          ฑ 
 
บทที่ ๑ บทน า  
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา          ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย            ๕ 
๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ          ๕ 
๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย            ๖ 
๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย          ๘ 
๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           ๙  
                                                                
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ         
           ๒.๑.๑  ค าจ ากัดความของรูปแบบ       ๑๑ 
 ๒.๑.๒  องค์ประกอบของรูปแบบ       ๑๓ 
 ๒.๑.๓  การสร้างรูปแบบ                                  ๑๗ 
๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ๒.๒.๑  ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ๑๙ 
 ๒.๒.๒  ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ๒๔ 
 ๒.๒.๓  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ๒๖ 
 
 
 



ช 
 

สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง            หน้า 
  ๒.๒.๔  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       ๒๘ 
  ๒.๓ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓.๑  ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา         ๔๘ 
  ๒.๓.๒  ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา         ๔๙ 
  ๒.๓.๓  ทัศนะแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา    ๕๑ 
           ๒.๓.๔  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                    

  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา         ๖๕ 

              ๒.๓.๕  เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา                                 

   ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา                      ๖๘ 

๒.๔. ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของต าบลแคมป์สน (พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย) 
 ๒.๔.๑  ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของต าบลแคมป์สน (พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย)   ๗๑ 
  ๒.๔.๒  ข้อมูลภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย     ๗๒ 
  ๒.๔.๓  ข้อมูลทางสังคมของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย                               ๗๒ 
  ๒.๔.๔  สภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา            
  ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย         ๗๒ 
๒.๕. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๑  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา     ๗๔ 
 ๒.๕.๒  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา             
  ทรัพยากรมนุษย์                                                                       ๗๘ 
 ๒.๕.๓  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                            
  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา                                                      ๘๑ 
๒.๖.  กรอบแนวคิดการวิจัย          ๙๒ 
 
 
 
 



ซ 
 

 สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง            หน้า 
บทที่  ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
๓.๑.  รูปแบบการวิจัย             ๙๔ 
๓.๒.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)   
 ๓.๒.๑.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews)      ๙๔ 
 ๓.๒.๒.  การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion)     ๙๖ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๑.  แบบสังเกต (Observation Form)      ๙๗ 
 ๓.๓.๒.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews Form)    ๙๗ 
          ๓.๓.๓.  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form)  ๙๗                 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ๓.๕.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร   
  (Documentary Research)        ๙๗ 
 ๓.๕.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ๙๘ 
๓.๕  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)   
  ๓.๕.๑  การจัดการข้อมูล         ๙๙ 
 ๓.๕.๒  การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     ๑๐๐ 
 ๓.๕.๓  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก     ๑๐๐ 
 ๓.๕.๔  น ารูปแบบร่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๐๐ 
 ๓.๕.๕  น าข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาวิเคราะห์   ๑๐๐ 
 ๓.๕.๖  น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน (Public Hearing)   ๑๐๐ 
 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย    
๔.๑  ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๔.๑.๑. การสังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย          ๑๐๒ 
                                                                   
 
 



ฌ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง            หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย    
 ๔.๑.๒.  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก                ๑๐๗ 
 ๔.๑.๓   ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ                                                      ๑๖๕ 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหลักพระพุทธศาสนา  
              ๔.๒.๑  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการฝึกอบรมกับหลัก 
  ไตรสิกขา            ๑๗๕                                            
 ๔.๒.๒  ผลการวิเคราะหก์ารประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการศึกษากับหลัก 
  ไตรสิกขา            ๑๗๖                                            
 ๔.๒.๓  ผลการวิเคราะหก์ารประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากับหลัก 
  ไตรสิกขา            ๑๗๘                                            
๔.๓  การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
ตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 ๔.๓.๑  ขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบ       ๑๘๐ 
 ๔.๓.๒  รูปแบบร่างแรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ    ๑๘๑
 ๔.๓.๓  รูปแบบร่างที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ         ๑๙๖ 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย        ๑๙๑ 
 
บทที่  ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

  ๕.๑.๑  สรุปสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์            ๒๐๔                   

 ๕.๑.๒  สรุปการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนา        

 ที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       ๒๐๙ 

 ๕.๑.๓  น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ              

  ตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์      ๒๑๐ 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย  
   ๕.๒.๑  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
             ในจังหวัดเพชรบูรณ์                                                          ๒๑๑ 
 



ญ 
 

สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง            หน้า 
  ๕.๒.๒  การประยุกตแ์นวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนา                                          
  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                        ๒๒๒ 
 ๕.๒.๓  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนา               
   ในจังหวัดเพชรบูรณ์                                                          ๒๒๖ 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ  
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        ๒๓๑ 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ                                            ๒๓๓ 
 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ          ๒๓๕ 
  ๕.๓.๔  ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป       ๒๓๕ 
 
บรรณานุกรม                ๒๕๐ 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจความเที่ยงตรงของ                  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                   ๒๕๒ 
ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย               
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก                  ๒๕๘ 
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสังเกต                                             ๒๘๔                
ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก       ๒๘๗                                        
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ       ๒๙๑ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย                                    
การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ         ๒๙๖ 
ภาคผนวก ช ภาพถ่าย  การสัมภาษณ์เชิงลึก                 ๓๐๗ 
ภาคผนวก ซ ภาพถ่าย  การประสนทนากลุ่มเฉพาะ            ๓๑๖                                                
ภาคผนวก ฌ ภาพถ่าย กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์         ๓๑๘ 
 
ประวัติผู้วิจัย             ๓๓๓ 
 
                                            



ฎ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่          หน้า
๒.๑  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของรูปแบบ         ๑๒                 
๒.๒  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ      ๑๖  
๒.๓  สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ       ๑๘ 
๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๔  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         ๒๒ 
๒.๕  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        ๒๕ 
๒.๖  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        ๒๗ 
๒.๗  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                  ๓๐ 
๒.๘  สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับค าจ ากัดความของการฝึกอบรม              ๓๒ 
๒.๙  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของการฝึกอบรม     ๓๔ 
๒.๑๐  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม      ๓๖ 
๒.๑๑  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม        ๓๗ 
๒.๑๒  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการศึกษา             ๓๘                                 
๒.๑๓  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษา    ๔๐ 
๒.๑๔  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา     ๔๑ 
๒.๑๕  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
ทางด้านการศึกษา                                                                             ๔๓ 
๒.๑๖  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           ๔๖ 
๒.๑๗  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน     ๔๗ 
 
 
 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่           หน้า 
๒.๑๘  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา      ๔๙ 
๒.๑๙  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา      ๕๑  
๒.๒๐  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตามหลักไตรสิกขา          ๕๕  
๒.๒๑  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของหลักไตรสิกขาเพ่ือ     
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์          ๕๘ 
๒.๒๒  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                      
ตามหลักไตรสิกขา           ๖๑ 
๒.๒๓  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับจุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                    
ตามหลักไตรสิกขา              ๖๔ 
 ๒.๒๔  สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น            
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้าน 
พระภิกษ ุ          ๖๖ 
 ๒.๒๕  สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น    
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ในด้านทัศนะของพุทธศาสนิกชน         ๖๘ 
๒.๒๖  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึน            
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา      ๗๑ 
๒.๒๗  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา      ๗๗ 
๒.๒๘  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                 ๘๐ 
๒.๒๙  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา                  ๘๘  
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สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่          หน้า 
๒.๑  องค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์    
(Leonard Nadler)          ๒๘ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย       ๙๓ 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการฝึกอบรมกับหลักไตรสิกขา         ๑๗๖ 
๔.๒  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการศึกษากับหลักไตรสิกขา             ๑๗๗ 
๔.๓  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากับหลักไตรสิกขา            ๑๗๘ 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา     ๑๗๙ 
๔.๕  ขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์       ๑๘๐ 
๔.๖  รูปแบบร่างแรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Primary Model)     ๑๘๕ 
๔.๗ รูปแบบร่างที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Secondary Model)    ๑๙๐ 
๔.๘ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Synthetic Model Cover)   ๑๙๒ 
๔.๙ รูปแบบสัมมาทัศน์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ       
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์        ๑๙๔ 
๔.๑๐ รูปแบบทักษะนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์      ๑๙๗ 
๔.๑๑ รูปแบบปัญญา ๓ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ  
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์        ๒๐๐ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
๑.  ค าย่อภาษาไทย  
 ๑.๑.  ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก   
 อักษรย่อในวิทยานิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้า สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ การอ้งอิงใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังคําย่อ
ชื่อคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น  ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๒๐/๑๐๐ = มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๐๐, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖/๑๐ = ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๐  

พระสุตตันตปิฎก 
 ที.ปา.    (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย     ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
 สํ.ม.    (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
 องฺ.ทุก.   (ไทย)    =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ติก.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
  องฺ.สตฺตก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.อฏฺ ก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย   อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
 ขุ.อุ.  (ไทย)     =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 
 ขุ.จู.    (ไทย)     =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อุทาน  (ภาษาไทย) 
 ๑.๒.  ค าย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถา  
 อักษรย่อที่ใช้อ้างคัมภีร์อรรถกถา ใช้ระบบระบุชื่อคัมภีร์ ลําดับเล่ม (ถ้ามี) ข้อ / หน้า 
ตัวอย่างเช่น ขุ.ธ.อ.  (บาลี ๔/๓๐ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง ขุททกนิกาย ธัมมปทัฏฐกถา 
เล่มที่ ๔ หน้า ๓๐ ฉบับมมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น  

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  
 องฺ.ทุก.อ.   (ไทย)      =  สุตตันตปิฎก องฺคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี  ทุกนิปาตอฏฺฐกถา  
            (ภาษาไทย) 
๒.  คําย่อในภาษาอังกฤษ  
 ibid. Ibiden  เรื่องเดียวกัน  
 P. page. หน้า 
 Vol.  Volume เล่ม  
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย   นับตั้งแต่ ฉบับที่ ๑ 
จนถึง ฉบับที่ ๑๐ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์  เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) เป็นจุด
เปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการ
แบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ได้
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่
ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๙ และการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคน
ไทยทุกคน 
 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)   สังคมไทยได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบอยู่
ระหว่างร้อยละ ๖๖ - ๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ 
ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปัญหา
ยาเสพย์ติดสูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับ
การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จเป็น
ที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของ  ประเทศไทยเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๗.๘ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
หดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการ
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บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย๑  
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมในแก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ เพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒ 
 ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑  ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะให้คนไทยมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม ปลูกฝังความพร้อมในการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน    
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อน ให้
สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชน ให้มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วม
พัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี 
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาคนในยุคปัจจุบัน หรือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ต้องมีการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับการพัฒนาชุมชน องค์กร 
สังคมและประเทศชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ๓ 
 ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า มีประโยชน์ มีสติปัญญาสามารถพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง ผู้ อ่ืน  

                                                           

 
๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า (๑).  
 

๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, หน้า ๒ – ๓.   

 
๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐–๑๑, ๑๘.    



๓ 
 

ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยัง เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการและการ
บริหารงานในองค์กรต่างๆ  ให้บรรลุเปูาหมายจนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงควรกระท าก่อนการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเน้นคนเป็นหลัก เพราะคนถือเป็นกลไกส าคัญของ
การพัฒนาในทุกด้าน ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแบบสากล แต่เพียงประการเดียว
นั้นย่อมกระท าไม่ได้ เพราะคนเก่งอาจน าความเก่ง ความรอบรู้ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 
ผิดศีลธรรมอันดีงามที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีสันติสุข ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาสามารถพัฒนาคนให้มีทั้งคุณภาพ และคุณธรรมไปพร้อมๆกัน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป เพ่ือให้
ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่สังคมต้องการ  
  จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ได้
วางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ม ี๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ
ชุมชน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ๔  
  จากรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยปี ๒๕๕๔ พบว่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประสบปัญหาที่ส าคัญเก่ียวข้องกับมนุษย์ ดังต่อไปนี้  
 ๑. ปัญหาความยากจน  ๒.  ปัญหาคุณภาพชีวิต  ๓.  ปัญหาสุขภาพ  ๔.  ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน   ๕.  ปัญหาการว่างงาน   ๖.  ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน   
๗.  ปัญหาอาชญากรรม  ๘.  ปัญหายาเสพย์ติด  ๙.  ปัญหาการขาดการปลูกฝังจิตส านึกในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และ ๑๐.  ปัญหาความขัดแย้ง๕  

                                                           

 
๔ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเพชรบูรณ์, (เพชรบูรณ์ : 

ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕๕๘), ค าน า. 
 

๕เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๙.   



๔ 
 

 ปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็ย่อมทวีความ
รุนแรงเป็นปัญหาในระดับชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์
โดยก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของ
คนและชุมชน อันมีเปูาประสงค์ ๔ ประการ คือ  
  ๑.  เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน  
 ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมและการ
ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓.  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง  
 ๔.  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางพลังงาน๖ 
 ผู้วิจัยเห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ และเปูาประสงค์ที่ ๒ คือ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมและการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเห็นว่าการที่จะสามารถพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ควบคู่กับ
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นการด าเนินการของพระสงฆ์ในต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าหลัก
พระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑล
หลายแห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดทุ่งสมอ วัดห้วยไผ่ 
เป็นต้น ซ่ึงในสังฆมณฑลดังกล่าวนี้ต่างก็มีพระนักพัฒนาที่สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพระสงฆ์และบุคลากรของสังฆมณฑลเหล่านั้นมี
ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา โดยการน าพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรม การด าเนิน
ชีวิตที่แตกต่างให้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในด้านการให้การศึกษา การสอนจริยธรรม 
การพัฒนาจริยธรรมในด้านการประกอบอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาจริยธรรมแบบองค์รวม ทั้ง
การพัฒนาในด้านพฤติกรรม และกระบวนการทางความคิด โดยชักน าให้ประชากรในชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกันทางด้านพระพุทธศาสนา ทั้งในด้าน พิธีกรรม ทางด้านสาธารณกุศล และการรักษาศีล ปฏิบัติ
ธรรม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ชาวชุมชนมีการ
พัฒนาเชิงจริยธรรม มีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ มีจิตอาสาที่จะมาช่วย
กิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ท าให้สถาบันสงฆ์และชุมชนในพ้ืนที่มีความร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน  

                                                           

 ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๑.   



๕ 
 

 เหตุผลในการที่ผู้วิจัยได้พิจารณาพ้ืนที่ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นพื้นที่ท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  
และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านพระพุทธศาสนาตามโครงการของสังฆพัฒนาในหลายโอกาส 
สังเกตเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่ ชาวชุมชนได้น าหลักพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ครอบครัวมีความเป็นอยู่อย่างปกติสุข ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความพอเพียงในการเป็นอยู่ มีจิตใจฝักใฝุในธรรม โดยจะพบเห็นชาวชุมชนดังกล่าว เสียสละ
แรงกาย แรงใจ และปัจจัยต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันในกิจกรรมทั้งปวง   
  จากเหตุผลที่กล่าว ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพ่ือให้ผลงานวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยสังฆพัฒนาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาสังคมต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

๑.๓. ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
       ๑.๓.๑  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร 
  ๑.๓.๒  การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๓ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไร 
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๑.๔. ขอบเขตในการวิจัย  
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้  
 ๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีรูปแบบ  
 ๒)  ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์(Leonard Nadler) 
ได้แก่ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) การพัฒนา (Development)  
 ๓)  หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่หลักไตรสิกขา 
(Three Fold Training) ได้แก่ ศีล (Precept) สมาธิ (Concentration) ปัญญา (Wisdom) 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard 
Nadler) ได้แก่ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ๑) หลักศีล มีผล
ทางด้านพฤติกรรม ๒) หลักสมาธิ มีผลทางด้านจิตใจ ๓) หลักปัญญา และสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสามารถน ามาเสนอเป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบการศึกษาเชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) รูปแบบการฝึกอบรมเชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ๓) รูปแบบการพัฒนาเชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัย ได้ก าหนด
ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 ๑)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้การ
สัมภาษณ์เดี่ยวแบบเผชิญหน้า โดยผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ให้ข้อมูลตามแนวค าถาม (Interview 
Guideline) ที่วางไว้ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากองค์กรสงฆ์ องค์กรด้านการ
ปกครอง และองค์กรทางด้านการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน ๒๕ รูป/คน 
ดังนี้ ๑) กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๑๐ รูป ๒) กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน ๕ 
คน และ ๓) พุทธศาสนิกชน จ านวน ๑๐ คน  จากพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 



๗ 
 

Informants)  ซึ่งผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยพิจารณาถึงการได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน ๑๐ รูป/คน ได้แก่ ๑) กลุ่มพระนักวิชาการ ๕ รูป ๒) 
กลุ่มนักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕ คน โดยการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ ผู้วิจัย
ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มาร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างรูปแบบ (Synthetic Model) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป   
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
 เหตุผลในการที่ผู้วิจัยได้พิจารณาพ้ืนที่ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นพ้ืนที่ท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สีแดงจากการสู้รับกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
กับเจ้าหน้าที่รัฐมาก่อน และ เป็นพื้นที่ท่ียากแก่การเข้าถึง จึงเป็นพ้ืนที่ซ่อนตัวของผู้ต้องโทษคดีส าคัญ 
อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ตะเข็บชายแดน ซึ่งล่อแหลมต่อการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ 
ปัญหายาเสพย์ติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และลักลอบขนส่งสินค้าเลี่ยงภาษี จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรเบาบาง เป็นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่มีอาชีพท าไร่เลื่อน
ลอย จึงปราศจากความผูกพันในระดับครอบครัว กอปรกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา จึงท าให้เกิดความแตกต่างทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ เกิดความขัดแย้งจาก
การแย่งพ้ืนที่ท ากิน เป็นพ้ืนที่ด้อยพัฒนา แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นพ้ืนที่ที่เจริญรุ่งเรืองทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น ท าให้ปัญหาต่างๆ ลดลง มีความ
เจริญทางด้านต่างๆ มากขึ้น ประชากรในพ้ืนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งแตกต่างจากในอดีตอย่าง
รวดเร็ว  ส่วนส าคัญที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างที่ เห็นอยู่นี้น่ าจะเป็นอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาเป็นต้นเหตุ เนื่องจากพระสงฆ์ในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลจักรส าคัญใน
การด าเนินกิจกกรมหรือโครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นต่างๆ ล้วนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมและการช่วยเหลือกันของประชากรในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความรักความสามัคคี ท าให้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยาเสพย์ติดลดลง ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ใน
ฐานผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพ้ืนที่ต่างก็มีวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดียวดกันคือ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม้จะต่างวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ แต่ก็มีรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน         
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 ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จากองค์กรสงฆ์ องค์กรด้านการปกครอง และองค์กรทางด้านการศึกษา ในต าบล
แคมป์สน อ าเภอเขาค้อจังหวัด ที่ครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  ชุมชนบ้านห้วยหมาก ชุมชน
บ้านแคมป์สน ชุมชนบ้านทางแดง ชุมชนบ้านเหล่าหญ้าอันเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๕ เดือน   
 

๑.๕. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑.๕.๑ รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง กระบวนการ หรือระบบวิธีคิด เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงกันในด้านกิจกรรมหรือโครงการที่มีความส าคัญในการน ามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 
   ๑.๕.๒ การพัฒนา หมายถึง คือการท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะ
ใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า 
 ๑.๕.๓  รูปแบบการพัฒนา หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
  ๑.๕.๔  ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กลุ่มประชากรในสี่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ชุมชนต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกลุ่มบุคคลมีความรู้สึกนึกคิด การด ารงชีวิต ผลประโยชน์และผูกพันตามเชื้อ
ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกัน โดยอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ตลอดจนการ
ใช้ประโยชน์และบริการทางสังคมร่วมกัน 
 ๑.๕.๕ ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ หมายถึง พุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาโดยอาศัย
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ประกอบด้วย รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธ ความรู้
ความสามารถในด้านการคิด การพูด และการกระท า รูปแบบการฝึกอบรมเชิงพุทธ กิจกรรมหรือ
โครงการที่มีผลในการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการคิด การพูด และการกระท า และรูปแบบ
การพัฒนาเชิงพุทธ กระบวนการที่สืบเนื่องจากผลของรูปแบบการศึกษาและฝึกอบรมเชิงพุทธ มีผลท า
ให้เกิดความสงบสุขในสังคม    
 ๑.๕.๕ ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนา หมายถึง หลักการ วิธีการ รวมไปถึงกิจกรรมและ
โครงการทีพ่ระสงฆน์ ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  



๙ 
 

  ๑.๕.๗ พระสังฆพัฒนา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พระสงฆ์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ด าเนินการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 
 

๑.๖. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ๑.๖.๒ ท าให้ได้รู้และเข้าใจการประยุกตแ์นวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑.๖.๓ ท าให้ได้รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน ามาเป็นรูปแบบ ( Synthetic Model) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะน าไปเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการ และน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพ่ือการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป   

  



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ

พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์” ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษา

สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒)เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและ

หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้  

 ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ  

  ๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ๒.๓  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

 ๒.๔  ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของต าบลแคมป์สน (พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย) 
  ๒.๕  ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้  
 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ  

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ

พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวได้ว่าเป็นการน าศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาบูรณาการร่วมกับหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เห็นความสอดคล้องและมี

ความเกี่ยวเนื่องกัน แต่การที่จะสามารถน าศาสตร์ทั้งสองมาบูรณาการร่วมกันนั้น จะต้องศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยต์ามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีค าจ ากัดความของรูปแบบไว้หลายทัศนะดังต่อไปนี้  

 

 

 



๑๑ 
 

  ๒.๑.๑ ค าจ ากัดความของรูปแบบ 

  รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักของระบบรูป
นัย ทั้งนี้มจีุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป๑ รูปแบบอาจถือเป็นการจ าลองความจริงของ
ปรากฏการณ์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้ง่ายขึ้น๒ โดยที่รูปแบบเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบและ
กระบวนการความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง๓ ในขณะเดียวกัน
ค าว่ารูปแบบ (Model)  มีความหมายหลายประการ   ในที่นี้หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือใน
ระบบต่าง ๆ อธิบายล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือในระบบต่าง ๆ อธิบายล าดับขั้นตอนหรือกิจกรรมในระบบ๔ อาจกล่าวไว้ในทาง
ศึกษาศาสตร์ว่า รูปแบบคือความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นกรอบของความคิด เป็นการแทนความคิด
ออกมาเป็นรูปธรรม๕ 
 จากความหมายทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นจาก

แนวความคิด ทฤษฎี วิธีการ หรือ หลักการ ที่ได้ศึกษามาของผู้สร้างเอง เพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบ โดยใช้สื่อที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย มีความเกี่ยวเนื่องกันในทุกส่วนของข้อมูล 

และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานการณ์ 

ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในทัศนะผู้วิจัยนั้นเห็นว่า รูปแบบหรือที่บางท่านเรียกว่า

                                                           

 ๑ Willer, R.H., Leader and leadership process, (Boston: Irwin/McGraw – Hill, 1967), p.  
15.     

๒ Stoner, A.F., & Wankle, C. and other, Management, 3rd, (New Delhi: Prince – Hill, 1986), 
p.  12.    

๓Hausser, D. L., Comparison of different models for organizational analysis. In  
organizational assessment perspective on the measurement of organizational Behavior and 
the quality of work life, (New York: John Wiley & Son, 1986), p.  12. 
 ๔บุญชม ศรีสะอาด, "รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน" , ปริญญานิพนธ์ กศ.ด., (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๔), หน้า ๒๔.     
 ๕สมหวัง  พิริยานุวัฒน์, การวิจัยเพ่ือหารูปแบบ,ในสรุปรายงานการบรรยายพิเศษ ท่องแดนการวิจัย 
คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิจัยครุศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๙), อัดส าเนา.   



๑๒ 
 

แบบจ าลองนั้น คือโครงสร้าง (Structure) วิธีการ (Processor) ไปจนถึง พฤติกรรม (Behavior) ที่มี

ความเกี่ยวเนื่อง (Connection) สอดคล้องกันในระหว่างหลักการหรือวิธีการไปจนถึงการปฏิบัติที่มี

ความเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ (Applied) เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆทั้งในด้าน

การปฏิบัติหน้าที่ การแสวงหาความรู้  ให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของ

บุคคลทั่วไป ซึ่งรูปแบบนั้นมีการจ าแนกประเภทไว้หลายทัศนะดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 

  ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของรูปแบบ    

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Willer                                             

(1967, p.  15.)   

                                                 

รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลัก

ของระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม

ความสัมพันธ์และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง จะ

พัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 

Stoner and Wankle 

and other             

(1986, p.  12.) 

รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฎการณ์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์

ที่มีความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ ให้

ง่ายขึน้ 

Hausser                                       

(1986, p.  12.) 

รูปแบบเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการ

ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง 

บุญชม ศรีสะอาด                               

(๒๕๒๔, หน้า ๒๔.)   

ค าว่ารูปแบบ (Model)  มีความหมายหลายประการ ในที่นี้หมายถึง    

โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ต่าง ๆ หรือตัวแปร

ต่าง ฯลฯ   

สมหวัง  พิริยานุวัฒน์                         

(๒๕๒๙, อัดส าเนา.)   

อาจกล่าวไว้ในทางศึกษาศาสตร์ว่า รูปแบบคือความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็น

กรอบของความคิด เป็นการแทนความคิดออกมาเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 ๒.๑.๒  องค์ประกอบของรูปแบบ 



๑๓ 
 

 การที่จะสามารถก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบให้มีความเหมาะสมนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่

แน่นอน เพราะการที่จะก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบได้อย่างถูกต้องนั้น จะต้องถึงอยู่กับ

ปรากฏการณ์ต่างที่จะน ารูปแบบไปใช้ ในขณะเดียวกันรูปแบบต่าง ๆ นั้นล้วนแต่มีองค์ประกอบ

ด้วยกันทั้งนั้น การสังเคราะห์รูปแบบขึ้นจากแนวคิดเชิงระบบ (System approach) กับหลักการตาม

สถานการณ์ (Contingency approach) ประกอบด้วย ๑) สภาพแวดล้อม (Environment) ๒) 

เทคโนโลยี (Technology) ๓)  โครงสร้าง (Structure) ๔)  กระบวนการจัดการ (Management 

process) ๕)  การตัดสินใจสั่งการ (Decision making)๖  หรืออาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของ

รูปแบบเชิงระบบ(System approach)  อาจประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักการของ

รูปแบบ ๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ๓) ระบบกลไกของรูปแบบ ๔) การด าเนินงานของรูปแบบ ๕) 

แนวทางการประเมินผลของรูปแบบ และ ๖) เงื่อนไขของรูปแบบ๗  หรือหากประกอบด้วย ๗ 

องค์ประกอบ ก็จะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของรูปแบบที่ดี ได้แก่  

 ๑) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้ออกแบบรูปแบบต้องรู้

ว่าจะออกแบบรูปแบบการด าเนินงานนี้ขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะพัฒนารูปแบบ

ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพ่อให้การด าเนินงานเกิดผลดีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ขึ้นมาก็เพ่ือให้การด าเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

 ๒) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ เพ่ือให้การด าเนินงานของรูปแบบเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้ออกแบบรูปแบบต้องก าหนดว่าจะออกแบบรูปแบบนั้นๆบนฐานคิด

ของทฤษฎีและหลักการใดบ้าง เช่น หลักการประการหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา คือ "หลักร่วมกันรับผิดชอบ" หมายความว่าคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะ

เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นต้น 

 ๓) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักการและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ผู้พัฒนารูปแบบต้องออกแบบและระบบงานของรูปแบบเพ่ือเป็นกลไก
                                                           

 ๖ Brown, W.B., & Moberg, D. J., Organization Theory and Management: Approach, 

(New York: John Wiley and Sons, 1980), pp.  16 - 17.   

  
๗ ธีระ รุญเจริญ อ้างใน สมาน อัศวภูมิ, การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก, 

(อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป.), หน้า ๒๐.   



๑๔ 
 

ในการด าเนินงานของรูปแบบ เช่น การจัดการโครงสร้างองค์การ การตั้งคณะกรรมและท างานต่างๆ 

และท่ีจ าเป็นอื่นๆ พร้อมกับการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ และการท างานร่วมกันของระบบ

เหล่านั้นเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่ก าหนดไว้  

 ๔)  วิธีการด าเนินการของรูปแบบ โดยการก าหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม 

และอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

 ๕)  แนวการประเมินรูปแบบ หมายถึง การก าหนดแนวทางและเครื่องมือ  ในการ

ประเมินผลรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ และการประเมินการด าเนินงานตามรูปแบบว่า

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด เพ่ือประโยชน์ ในการตรวจสอบว่ารูปแบบท าหน้าที่ตามที่

ออกแบบไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ตลอดจนการก าหนด

แนวทางในการพัฒนารูปแบบต่อเนื่องต่อไปได้  

 ๖)  ค าอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึง การอธิบายค าศัพท์เฉพาะที่น ามาใช้ในการ

ออกแบบรูปแบบเพื่อสื่อความให้ตรงกันในการน ารูปแบบไปใช้  

 ๗)  ระบุเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ เนื่องจากรูปแบบมีข้อจ ากัดของตนเอง ดังนั้น

ผู้ออกแบบควรระบุเงื่อนไขที่จะท าให้การน ารูปแบบไปใช้ประสบผลส าเร็จ และข้อระมัดระวังเพ่ือ

ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น๘   

    ยกตัวอย่างเช่น หากจะกล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา

ต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก็จะพบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ ๙ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) 

ปรัชญาและหลักการศึกษาต่อเนื่อง ๒) กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ๓)  จุดมุ่งหมาย

ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ๔) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง ๕)  หลักสูตรการ

เรียนการส่อนของการศึกษาต่อเนื่อง ๖) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ๗)  สื่อการศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ของการศึกษาต่อเนื่อง ๘)  การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง ๙)  การเทียบ

ระดับและเทียบโอนผลการเรียน๙ หรือ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑)  การบริหาร

                                                           

  
๘สมาน อัศวภูมิ, การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก , (อุบลราชธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป.), หน้า ๕๕.  
 ๙มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔: กรกฎาคม – 

ธันวาคม ๒๕๕๓,  (สกลนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓): ๖.   



๑๕ 
 

และการจัดการศึกษา ๒) หลักสูตร ๓) การจัดการเรียนรู้ ๔)  การประเมินการเรียนรู้ ๕)  การเทียบ

โอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา ๖)  การบริหารและการจัดการศึกษา ๗)  

กลุ่มเป้าหมาย ๘) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน๑๐ 

 สรุปว่า ทัศนะที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบนั้น นักวิชาการอาจทัศนะที่ใกล้เคียงกัน 

ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถจ าแนกเป็น ทัศนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกอันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น  และ

สภาพแวดล้อมภายในอันเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เช่น การตัดสินใจสั่งการ หลักสูตร เป็นต้น ซึ่ง

การที่จะสามารถสร้างรูปแบบที่ดีได้นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายในให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงจะสามารถสร้างรูปแบบที่ดี สามารถน ามาใช้ใน

กิจกรรมต่าง เช่น การพัฒนาแนวคิดทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ในเชิงระบบ ไม่สามารถแยกส่วนประกอบได้ 

การที่จะสามารถน ารูปแบบไปด าเนินการในด้านต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องร่วมไปถึงบุคคลทั่วไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคล จะเห็นได้ว่าการที่จะสามารถสร้างหรือพัฒนารูปแบบให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับภารกิจ เช่นหากมีความ

ปรารถนาที่จะสร้างหรือพัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จ าเป็นต้อง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและ

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาสร้างหรือพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

น าไปสู่การสร้างรูปแบบในล าดับต่อไป 

 

 ตารางท่ี ๒.๒ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Brown and Moberg                            สังเคราะห์รูปแบบขึ้นจากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับ

                                                           

 ๑๐อัมพร พงษ์กังสนานันท์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต”,  ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่,  (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐).  



๑๖ 
 

(1980, pp.  16-17.) หลักการตามสถานการณ์ (Contingency approach)ประกอบด้วย ๑) 

สภาพแวดล้อม (Environment) ๒) เทคโนโลยี (Technology) ๓)  

โครงสร้าง (Structure) ๔)  กระบวนการจัดการ (Management process) 

๕)  การตดัสินใจสั่งการ (Decision making) หรืออาจกล่าวได้ว่า 

องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ(System approach)  อาจประกอบด้วย 

๖ องค์ประกอบ คือ                                                                       

๑) หลักการของรูปแบบ                                                            

๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                                                        

๓) ระบบกลไกของรูปแบบ                                                         

ธีระ รุญเจริญ อ้างใน 

สมาน อัศวภูมิ        

(ม.ป.ป., หน้า ๕๕.)      

 

องค์ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ(System approach)  อาจประกอบด้วย 

๖ องค์ประกอบ คือ                                                                 

๑) หลักการของรูปแบบ                                                             

๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                                                          

๓) ระบบกลไกของรูปแบบ                                                         

สมาน อัศวภูมิ                                  

(ม.ป.ป., หน้า ๕๕.)    

 

๗ องค์ประกอบของรูปแบบที่ดี                                                   

๑)  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ                                                      

๒)  ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ                                    

๓)  ระบบงานและกลไกของรูปแบบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร                  

(๒๕๕๓, หน้า ๖.)   

รูปแบบมีองค์ประกอบ ๙ องค์ประกอบ ได้แก่                                          

๑) ปรัชญาและหลักการศึกษาต่อเนื่อง                                               

๒) กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง                                  

๓)  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฯลฯ 

 ตารางท่ี ๒.๒ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบ (ต่อ) 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

อัมพร                พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ



๑๗ 
 

พงษ์กังสนานันท์                       

(๒๕๕๐,                

หน้า ๒๗๔ – ๒๗๕.)   

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

  

 ๒.๑.๓ การสร้างรูปแบบ 
 รูปแบบถือได้ว่าเป็นภาพรวมขององค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้มีความเหมาะสมต่อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันละกันและมีความเกี่ยวเนื่องกันในเชิง
ระบบดังที่น าเสนอมาแล้วในเบื้องต้น ทั้งในด้านค าจ ากัดความของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ
และลักษณะของรูปแบบที่ดี ซึ่งการที่จะสร้างรูปแบบและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น
จะต้องให้ความส าคัญกับพลวัตของรูปแบบ หมายความว่า จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
องค์ความรู้ วิธีการสร้างไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะน ารูปแบบมาใช้ เพราะรูปแบบที่จะน าไปใช้ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญคือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถ
ก าหนดประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายความประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นได้
กว้างขวางขึ้น สามารถบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้าง
รูปแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาการสร้างรูปแบบ โดยการน าข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่าง
ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย โดยต้องมีการทดสอบและ
ปรับปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบไปใช้งานจริง  และประเมินผลหลังจากน ารูปแบบไปใช้งานจริง๑๑ ใน
ขณะเดียวกัน การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถขยายผลน าไปสู่การ
สร้างแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นนั้นต้องมีลักษณะที่ส าคัญประกอบด้วยความสัมพันธ์กัน
ในเชิงโครงสร้าง ท าให้สามารถก าหนดประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยาย
ความประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นได้กว้างขวางขึ้น สามารถบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ๆตามยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป๑๒  

                                                           

  
๑๑ บุญส่ง หาญพาณิช, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
  ๑๒อ านวย เถาตระกูล, เอกสารประมวลความรู้ เร่ือง หลักทฤษฎี แนวคิดงานวิจัย ส าหรับใช้เป็น

ฐานความรู้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ในสถาบันการอาชีวศึกษาไทย ,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๗.    



๑๘ 
 

 สรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันในเชิงกระบวนการซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในเชิงลูกโซ่ 
(Chain) ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Structure) และกระบวนการ (Processor) และการปฏิบัติหรือ
พฤติกรรม (Behavior) ถึงจะสามารถสร้างประสิทธิผล (Effectiveness) ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลากรผู้
น าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ได้ ในล าดับต่อไปจะขอน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาจากการบริหารงานบุคคลและน าไปสู่การสร้างทุน
มนุษย์ในอนาคต ดังนั้นก่อนที่จะน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ จะต้องน าเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาก่อน ซึ่งสามารถจ าแนกองค์ความรู้ออกเป็น ๒ แนวคิด คือ ๑) 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล และ ๒) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดอันจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาได้อย่างเหมาะสม สามารถน าเสนอรูปแบบ
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ตารางท่ี ๒.๓ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

บุญส่ง หาญพาณิช                            

(๒๕๔๖, หน้า ๙๓.)   

การน าข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบของรูปแบบ ก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูป

แบบอย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของ

การวิจัยฯลฯ  

  
 
 
 
 ตารางท่ี ๒.๓ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับการสร้างรูปแบบ (ต่อ) 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

อ านวย เถาตระกูล                            

(๒๕๔๘, หน้า ๑๑๗.)    

การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถขยายผล

น าไปสู่การสร้างแนวคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นนั้นต้องมีลักษณะที่

ส าคัญประกอบด้วยความสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้าง ท าให้สามารถก าหนด



๑๙ 
 

ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายความประสิทธิผล

ที่จะเกิดข้ึนได้กว้างขวางข้ึน สามารถบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ๆตาม

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

๒.๒  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาบุคคลให้มี

ศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพที่ดีนั้น จะต้องได้รับความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งความเจริญใน

กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญมาในการพัฒนาในทุกระดับ 

 

 ๒.๒.๒ ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการกระท าในเชิงสร้างสรรค์เป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ที่

น าไปสู่การสร้างบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นจนกลายเป็น

อุปนิสัยของบุคคล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตลอดจนด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข ใน

ยุคปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความส าคัญ เพราะความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ หากองค์การใดมีทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

องค์การนั้นก็ย่อมมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้มากกว่าองค์การที่มีทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพด้อยกว่า 

ดังนั้น การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคคล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องกระท าขึ้นเพ่ือประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีนักวิชาการได้ให้

ค าจ ากัดความไว้ดังต่อไปนี้ 

 ค าว่า "พัฒนา" เป็นค ากิริยา แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้ยั่งยืนถาวร ดังนั้น "การพัฒนา" ก็
คือการท าให้เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" คือตัวของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการ 
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีเจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้
มีใจสูง  ค าว่า "ทรัพยากร (Natural   resource)" มาจากรากศัพท์ ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร๑๓  
หรือ อีกประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือ

                                                           

  
๑๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นานมีบุ๊ค จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๓.  



๒๐ 
 

จัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มี
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับอนาคต๑๔ ดังนั้น “การพัฒนา” ก็คือ การท าให้เจริญ “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” คือตัวของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่
เจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง๑๕ “ทรัพยากร” คือ สิ่ง
ถือว่ามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมีรูปร่าง เช่น เงินตรา สมบัติพัสสถานและอาจจะ
ไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น ปัญญาเป็นทรัพย์ ส่วนอากร แปลว่า บ่อเกิดหรือที่เกิดทรัพยากร จึงหมายถึงสิ่ง
ทั้งปวงที่มีคุณภาพและเป็นบ่อเกิดหรือที่เกิดแห่งทรัพย์ เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่
หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์ได้๑๖ “มนุษย์” เป็นสัตว์พิเศษ ซึ่งแตกต่างจาก
สัตว์ทั้งหลายอ่ืน สิ่งที่ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ได้แก่ สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา 
มนุษย์ที่ฝึก ศึกษา หรือพัฒนาแล้ว ชื่อว่าเป็น “สัตว์ประเสริฐ” เป็นผู้รู้จักด าเนินชีวิตที่ดีงามและเว้น
สิ่งไม่ดีด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ารงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี๑๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ
การบริหารกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Maintain) 
ก าลังคน ให้ปฏิบัติงานให้ได้ผลสูง รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยผสมผสานความ
ต้องการเจริญรุ่งเรืองระหว่างการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองค์กร๑๘ เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง กิจกรรม ที่จัดจะก าหนดให้สิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างดี ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
และสังคม ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาคนในองค์กรและสังคม๑๙  ทรัพยากรมนุษย์ คือ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่

                                                           

  ๑๔ อ านวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๒๙๖.   
 

๑๕ วิชญาภา เมธีวรฉัตร, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนล่าง๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๔ – ๒๕.   

  
๑๖

 บุญคง หันจางสิทธ์ิ, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, (กรุงเทพมหานคร: บรรณาคาร, ๒๕๔๑), หน้า ๑.  

  
๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๙), หน้า ๔๗.  
 

๑๘ Harrey & Bowin, Human Resources and Technology, (Manchester University UK: 
Human Resource Employment And Devopment (volume 2)), p. 6.      

  
๑๙ Nadler, Leonard, Designing  training program: The critical events model, 

(Reading, Mass: Addison - Wesley, 1982), p. 12.  



๒๑ 
 

เป็นประโยชน์๒๐ เป็นการศึกษาของบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องเทคนิคและ
วิชาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิชาการ เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจในเรื่องความอยากรู้ อยากเห็นของบุคคลนั้น๒๑   
  ค าว่า "พัฒนา" แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้ยั่งยืนถาวร ดังนั้น "การพัฒนา" ก็คือการท าให้
เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" คือตัวของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไปในทางที่เจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง  ค าว่า 
"ทรัพยากร (Natural resource)" มาจากรากศัพท์ ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร๒๒  หรือ อีก
ประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดการ
ให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการด าเนิน
ขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับ
ความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับอนาคต๒๓   
 สรุปว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการยกระดับศักยภาพ ความสามารถ ไปจนถึง

คุณธรรมของบุคคลในองค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาในลักษณะต่าง ๆ ท าให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วย ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่ามีความส าคัญดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 

 

 

 ตารางท่ี ๒.๔  สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ราชบัณฑิตยสถาน ค าว่า "พัฒนา" เป็นค ากิริยา แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้ยั่งยืนถาวร ดังนั้น 

                                                           

  
๒๐

 Frederick Harris Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations, (New York: 

Oxford University Press, 1973), p.1.   

 ๒๑ Russell C. Swanbury, In Service Education, (New York: G.D. Putmen Sons, 1968), p. 
47. 

  
๒๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นานมีบุ๊ค จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๓.  
  ๒๓ อ านวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๒๙๖.   



๒๒ 
 

(๒๕๔๖, หน้า ๕๐๓.)  "การพัฒนา" ก็คือการท าให้เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" คือตัว

ของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่

เจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้มี

ใจสูง  ค าว่า "ทรัพยากร (Natural   resource)" มาจากรากศัพท์ ทรัพ

ยะ + อากร = ทรพัยากร 

อ านวย แสงสว่าง   

(๒๕๔๐, หน้า ๒๙๖.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพ่ือจัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์กร 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร

(๒๕๕๗, หน้า ๒๔ – ๒๕.)   

 

“การพัฒนา” ก็คือ การท าให้เจริญ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” คือ

ตัวของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่

เจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้มี

ใจสูง 

บุญคง หันจางสิทธิ์  
(๒๕๔๑, หน้า ๑.) 

 

 

“ทรัพยากร” คือ สิ่งถือว่ามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจ

มีรูปร่าง เช่น เงินตรา สมบัติพัสสถานและอาจจะไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น 

ปัญญาเป็นทรัพย์ ส่วนอากร แปลว่า บ่อเกิดหรือที่เกิดทรัพยากร จึง

หมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มีคุณภาพและเป็นบ่อเกิดหรือที่เกิดแห่งทรัพย์ เช่น 

ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจ

น ามาใช้เป็นประโยชน์ได้ 

 
 
 
 
  ตารางที่ ๒.๔ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(ต่อ) 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 



๒๓ 
 

พระธรรมปิฎก        

(ป.อ. ปยุตฺโต)      

(๒๕๓๙, หน้า ๔๗.)  

“มนุษย์” เป็นสัตว์พิเศษ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอ่ืน สิ่งที่ท าให้

มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ได้แก่ สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา 

มนุษย์ที่ฝึก ศึกษา หรือพัฒนาแล้ว ชื่อว่าเป็น “สัตว์ประเสริฐ” เป็นผู้รู้

จักด าเนินชีวิตที่ดีงามและเว้นสิ่งไม่ดีด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ารง

อยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี 

Harrey & Bowin 

(volume 2, p. 6.)      

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการบริหารกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือ

ดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Maintain) 

ก าลังคน ให้ปฏิบัติงานให้ได้ผลสูง รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศของ

องค์กรโดยผสมผสานความต้องการเจริญรุ่งเรืองระหว่างการพัฒนา

บุคคลและการพัฒนาองค์กร 

Nadler, Leonard   

(1982, p. 12.) 

การจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง กิจกรรม ที่จัดจะก าหนดให้

สิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม 

Frederick Harris  

Harbison            

(1973, p. 1.) 

ทรัพยากรมนุษย์ คือความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่

สามารถน ามาใช้ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์ 

Russell C. Swansbury   

(1968, p. 47.) 

 

การศึกษาของบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องเทคนิค

และวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถให้ทันต่อความก้าวหน้า

ของวิชาการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู้ อยากเห็น

ของบุคคลนั้น 

 

 

  ๒.๒.๒  ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่ององค์ประกอบของระบบ ระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า ซึ่งได้แก่ คน เงิน และวิทยากร กระบวนการ



๒๔ 
 

แปรสภาพ ซึ่งได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา และปัจจัยน าออกซึ่งได้แก่ คนที่มีคุณภาพ๒๔  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ่ (Chain circle) ตั้งแต่
การวางนโยบายก าหนดแผนงาน อัตราก าลังคน การฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมีขวัญก าลังใจ และมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพ๒๕ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายให้สร้างสมความรู้ความสามารถทักษะความช านาญและคุณธรรมจาก
แหล่งความรู้ที่สามารถจะหาได้โดยมีเป้าหมายที่การได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพการด ารงชีวิต
ตนเองและครอบครัว เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งให้มนุษย์อยู่รอดและ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย๒๖ 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความส าคัญมาก ยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่
ประกอบด้วยสิ่งเร้าจากความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเสริมความรู้ความสามารถ ทักษะ
ความช านาญและคุณธรรม โดยมีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี ๒.๕ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

                                                           

  
๒๔

 David Easton, John G. Gunnell, Luigi Graziano, The Development of Political 

Science: A Comparative Survey, (New York: Routledge, 1991), อ้างใน เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร., 
เอกสารประกอบการสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.   

  ๒๕ ธงชัย สมบูรณ์, การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ปราชญ์

สยาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑-๑๒. 

  ๒๖เสน่ห์ จุ้ยโต รศ.ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่๗, (นนทบุรี: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๗) , หน้า ๑๗๙–๑๘๐. 



๒๕ 
 

Davis Easton      

ผศ. ดร. เติมศักดิ์  

ทองอินทร์     

(๒๕๔๗, หน้า ๑๒.)   

ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า ซึ่ง

ได้แก่ คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซึ่งได้แก่  การศึกษา 

การฝึกอบรม การพัฒนา และปัจจัยน าออกซ่ึงได้แก่ คนที่มีคุณภาพ 

ธงชัย สมบูรณ์   

(๒๕๔๙,            

หน้า ๑๑ - ๑๒.) 

 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ่ 

(Chain circle) ตั้งแต่การวางนโยบายก าหนดแผนงาน อัตราก าลังคน การ

ฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพให้คนใน

องค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมีขวัญก าลังใจ และมี

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่ง

พ้นสภาพ 

รศ.ดร.,เสน่ห์ จุ้ยโต

(๒๕๔๗ ,           

หน้า ๑๗๙ – ๑๘๐.) 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายให้สร้างสมความรู้ความสามารถ

ทักษะความช านาญและคุณธรรมจากแหล่งความรู้ที่สามารถจะหาได้โดยมี

เป้าหมายที่การได้เครื่องมือในการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตตนเองและ

ครอบครัว เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งให้

มนุษย์อยู่รอดและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดล้อมของสังคมเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือ

ตามปกติวิสัย 

 

 ๒.๒.๓ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่จ าเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันถือเป็นยุคที่มีความ

เจริญก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าสังคมโลกาภิวัตน์เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการ

องค์การ การที่องค์การจะสามารถปรับตัว ด ารงอยู่ และเจริญเติบโตได้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรของ

องค์การเป็นส าคัญ  โดยต้องพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปตามทิศทางที่

องค์การต้องการ พร้อมกับส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่



๒๖ 
 

การงานโดยองค์การจะต้องสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีความส าคัญต่อ

อนาคตของบุคคลและองค์การ๒๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถ สมรรถภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมในการ

แสดงออกมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ในองค์การ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มี ดังนี้ 

 ๑)  เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจะมี

ความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองสูงขึ้น  

 ๒)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ย่อมสามารถท าให้ผลงานที่

ออกมานั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 ๓)  เพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การลด

น้อยลง สามารถน าเงินไปพัฒนาด้านอื่นได้อย่างทั่วถึง 

 ๔)  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีทักษะ และรู้จักขั้นตอนที่

ถูกต้องในการปฏิบัติงานแล้ว ก็จะท าให้การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 

  ๕)  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปเมื่อมนุษย์ได้มีกรปฏิบัติงานอย่างใด

อย่างหนึ่งแล้วท าเรื่องนั้นเป็นเวลานาน จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติงาน ดังนั้น การพัฒนา

บุคลากรให้เรียนรู้ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน๒๘ 

 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ จ าเป็นต้อง

ยกระดับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

                                                           

 ๒๗ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ., ดร., การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๕๗ – ๑๕๙.   

  
๒๘

 มัลลี เวชชาชีวะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ (NIDA), ๒๕๒๔), หน้า ๔๙.  



๒๗ 
 

อาศัยการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สูงขึ้น เกิดความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรลดลง การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 

เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานต่อไป 
 ตารางท่ี ๒.๖ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ผศ.ดร.  ณัฏฐพันธ์ 

เขจรนันทน์       

(๒๕๔๕,            

หนา้ ๑๕๗ – ๑๕๙.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่จ าเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันถือ

เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าสังคมโลกาภิวัตน์เพ่ือให้ประสบ

ความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการองค์การ การที่องค์การจะสามารถ

ปรับตัว ด ารงอยู่ และเจริญเติบโตได้นั้น ต้องอาศัยบุคลากรขององค์การเป็น

ส าคัญ   

มัลลี เวชชาชวีะ

๒๕๒๔), หน้า ๔๙. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ   

สรรถภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรม

ในการแสดงออกมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ในองค์การ  

 
  ๒.๒.๔  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อตนเอง บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติอย่างมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะท าให้ เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน
แปรอยู่ตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะกับงานวิจัย
เรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler)   
 ลีโอนาร์ด นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยนัทเลอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะต้องมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแบบไว้เพ่ือ
จุดประสงค์หรือเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเกิด



๒๘ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร๒๙ โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
ประกอบด้วย ๓ รูปแบบหลัก คือ ด้านฝึกอบรม (Training) ด้านการศึกษา (Education) และการ
ด้านการพัฒนา (Development) สามารถน าเสนอแผนภาพองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของ ลีโอนาร์ด นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้ดังนี้  

  แผนภาพที่ ๒.๑ องค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ 
(Nadler’s Concept of HRD Model, 1970)๓๐ 
 จากองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ นัทเลอร์ (Leonard 
Nadler) ประกอบด้วยรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เป็น
เป้าหมายหลักท่ีต้องการพัฒนาดังนี้ 
 ๑) งาน (Job) หมายถึง งานในปัจจุบัน (Current or present job of the individual) 
ที่บุคลากรท าอยู่ ถูกจัดไว้คู่กับการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานขณะนั้น มีความพร้อมในการท างาน เช่น การฝึกอบรมภาคทฤษฎีใน
ห้องบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริงในที่ท างาน (On – the – job – training) การฝึกอบรมทางไกล 
(Distance training)  
 ๒) ปัจเจกบุคคล (Individual) การพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใน
ลักษณะให้การศึกษา (Education) เป็นการสร้างการเรียนรู้เพ่ืองานในอนาคตที่เป็นไปตามเป้าหมาย
การเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนด (Future but identified  job the individual) ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการไปรับงานหรือต าแหน่งใหม่นั่นเอง  
                                                           

 
๒๙

 Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, (New York: American 

Society for Training and Development, 1980), pp. 4-5.  
  

๓๐ Leonard Nadler, Developing Human Resource, (Houston: Gulf Publishing Company, 
1970), อ้างใน ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๔๒.   



๒๙ 
 

 ๓)  องค์กร (Oganization) การพัฒนา (Development) หมายถึง การท าให้ดียิ่งขึ้นให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นไปยังตัวองค์การ เพ่ือท าให้
องค์การปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ใช้ค าว่า  การพัฒนาองค์กร 
(Organization development) และยังได้ใช้ค าว่า การพัฒนา (Development) กับการพัฒนา
ปัจเจกบุคคล ในความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้กับบุคลากรที่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมและการศึกษาอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาบุคคลมิได้เน้นทั้งงานในปัจจุบันและงานในอนาคตเป็น
การเฉพาะ ในความหมายของการพัฒนาในบริบทนี้ คือ การเรียนรู้เพ่ือการเติบโต ก้าวหน้าทั่วๆไป ทั้ง
ในเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เสริมให้บุคคลชาญฉลาด รอบรู้ ทั้งในงานและชีวิต
ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น๓๑ 
 จะเห็นได้ว่าตัวแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ นัทเลอร์ (Leonard 
Nadler) จะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีอยู่ ๓ ด้าน คือ ด้านการ
ฝึกอบรม (Training) ด้านการศึกษา (Education) และด้านการพัฒนา (Development) ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเชิงแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
  ตารางที่ ๒.๗ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Leonard Nadler  

(1980, pp. 4-5.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแบบไว้เพ่ือจุดประสงค์หรือเป้าหมายให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

  
 
 
 
 ตารางที่ ๒.๗ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

                                                           

  
๓๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๓.   



๓๐ 
 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Leonard Nadler   

ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี 

(๒๕๕๖, หน้า ๑๔๒.)   

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบด้วย ๓ รูปแบบหลัก คือ 

ด้านฝึกอบรม (Training) ด้านการศึกษา (Education) และการด้านการ

พัฒนา (Development)  

ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี 

(๒๕๕๖, หน้า ๑๔๓.)   

จากองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ นัทเลอร์ 

(Leonard Nadler) ประกอบด้วยรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักดังนี้   ๑) งาน (Job) ๒) 

ปัจเจกบุคคล (Individual) ๓)  องค์กร (Oganization) การพัฒนา 

 
  ๑)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งมุ่งเน้นที่
ตัวตนของทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งวิธีการฝึกอบรมนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่มุ่งเน้นให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ (Knowledge) มี
ทักษะ (Skill) มีความสามารถ (Ability) และมีทัศนคติ (Attitute) ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและพฤติกรรมให้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ดังที่ นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้กล่าวว่า การ
ฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มนุษยเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ การท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของ
องค์กร๓๒ ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จะต้องท าความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม จึงขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 (๑)  ค าจ ากัดความของการฝึกอบรม 

                                                           

  
๓๒

 Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, pp. 4-5.  



๓๑ 
 

 การฝึกอบรม คือกระบวนการที่จะใช้เสริมความรู้ (Knowledge) ทักษะในการท างาน 

(Skill) และความสามารถ (Capacity) ของบุคคลในสังคมหนึ่ง๓๓ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้ที่ระบบ รวมถึงการจูงใจบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือที่จะปรับปรุง

ตนเองให้ดีขึ้น และมีคุณลักษณะที่ต้องการในงาน๓๔ อาจกล่าวได้ว่าการฝึกอบรม คือกรรมวิธีในการที่

จะเพ่ิมความสมรรถภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความคิด การกระท า ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ และการแสดงออก๓๕ หรืออีกประการหนึ่งการฝึกอบรมก็เป็นวิธีการหนึ่ง

ที่จะช่วยให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและเกิดทักษะจาก

ประสบการณ์ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน

ที่มีผลต่อความเจริญขององค์การ ตรงตามเป้าหมายของโครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น๓๖ 

 จากค าจ ากัดความของการฝึกอบรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกอบรม

เป็นวิธีการในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะ เกิดเจตคติที่ดีต่อ

การปฏิบัติงานโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังอาจจะครอบคลุมถึงการพัฒนา

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกล่าวถึงความส าคัญหรือ

ประโยชน์ของการฝึกอบรมไดด้ังนี้  

 

 

 

 ตารางท่ี ๒.๘ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการฝึกอบรม 

                                                           

 ๓๓ Frederick Harbison; Charles A. Myers, Management in the Industrial World: An 
International Analysis, (New York: McGraw Hill, 1959), pp.  320 – 323.      
 ๓๔ Mikovich, G. T. and Boudreau, J.W., Human Resource Management, (USA: Richard 
D. Irwin, Inc, 1991), p.  20.    
 ๓๕ UNITED STATES DEPARTMENT OP AGRICULTURE Library, "Personnel administration 
publications, Library List No. 33, (Washington D.C: UNITED STATES DEPARTMENT OP 
AGRICULTURE Library, 1947), pp. 10 – 20.  
 ๓๖อ านวย เดชชัยศรี, นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒.    



๓๒ 
 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Leonard Nadler  

(1980, pp. 4-5.) 

การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มนุษยเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยน

ทัศนคต ิทักษะ ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ การ

ท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์กร 

Frederick Harbison 

and             

Charles A. Myers           

(1959,                

pp. 320 – 323.)      

การฝึกอบรม คือกระบวนการที่จะใช้เสริมความรู้ (Knowledge) ทักษะใน

การท างาน (Skill) และความสามารถ (Capacity) ของบุคคลในสังคมหนึ่ง 

Mikovich, G. T.   

and Boudreau, J.W 

(1986, p. 20.)      

การฝึกอบรม คือ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรู้ที่ระบบ 

รวมถึงการจูงใจบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

และมีคุณลักษณะที่ต้องการในงาน 

สมัชชาข้าราชการพล

เรือนแห่สหรัฐอเมริกา

และแคนาดา (Civil 

Service Assembly 

of the United 

States and Canada)  

(1947, pp. 10 – 20.) 

ให้ความหมายว่า การฝึกอบรม คือกรรมวิธีในการที่จะเพ่ิมความสมรรถภาพ

ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความคิด การกระท า ความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญ และการแสดงออก 

  

 

 

 

 

  (๒) ความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกอบรม 



๓๓ 
 

 กล่าวได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ต่อยอดจากการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น

วิธีการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้สามารถด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ

ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีความเหมาะสมตามสถานะและโอกาสของบุคคล แต่การที่จะท าให้บุคคล

สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น จะให้ความส าคัญเพียงแต่การศึกษาอย่าง

เดียวไม่ได้ เพราะการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร กอปรกับยุคปัจจุบัน เป็น

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยี ความส าคัญของการฝึกอบรมจึงมีความเหมาะสมกับ

ความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยกระบวนการทางกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคคลในองค์กรให้มีความรู้

อย่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงาน ความส าคัญของการฝึกอบรมมี ๔ ประการดังต่อไปนี้ 

 ๑.  องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ที่จะท าให้ผลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่องค์การก าหนดไว้ก็คือ บุคคลในองค์การ จ าเป็นต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้
เรียนรู้งานเพ่ือความเข้าใจงานอันน าไปสู่ความรวดเร็วในการท างาน และยังเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน     
  ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อนท างานเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ท างานด้วยความสบายใจ 
 ๓.  งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้จ า 
เป็นต้องมีการปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จ าเป็นต้องฝึกอบรมให้บุคคลในองค์การสามารถท างานใหม่ได้อย่างดี 
  ๔.  บุคคลในองค์การจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อท างาน
ไปนานๆ ความเฉื่อยชา ความเซ็งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นจูงใจให้
เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ๓๗  
  ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบด้วยประโยชน์ ๖ 

ประการดังต่อไปนี้  

 ๑. ช่วยปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ๓. ช่วย

เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติ (๔) ช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ๕.  

ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีการเพ่ิมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่จ ากัด แทน

                                                           

 ๓๗พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการสถาบันราช
ภัฎสวนดุสิต, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔๗. 



๓๔ 
 

การเพ่ิมปริมาณหรือเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ๖. ช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายขององค์การ๓๘ 

 สรุปว่า การฝึกอบรมนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนองค์กร การ
ฝึกอบรมช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นการ
ยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย
ขององค์การ ซึ่งบุคคลที่จะท าหน้าจัดการฝึกอบรมได้นั้น จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ มีความ
เข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งความรอบรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ที่จะน ามาสร้างเป็น
นวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การที่จะตัดสินได้ว่าการ
ฝึกอบรมในแต่ละโอกาสนั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์และองค์การหรือไม่นั้น จะต้อง
อาศัยการประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม การฝึกอบรมมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ตารางท่ี ๒.๙ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ของการฝึกอบรม 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พะยอม วงศ์สารศรี

(๒๕๓๘, หน้า ๑๔๗.) 

 

 

ความส าคัญของการฝึกอบรม ๔ ประการ 
(๑)  องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
(๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อนท างานเป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ท างานด้วยความสบายใจ 
(๓) งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่เสมอ ฯลฯ 

Kenney and Reid 

(1986, p. 20.) 

 

ประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ ๖ ประการ 
(๑) ช่วยปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
(๒) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ   
(๓) ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ฯลฯ 

 
 
 
 

                                                           

 ๓๘ Kenny, J. and Reid, M., Training Intervention, (Great Britain: Institute of Personal 

Management, 1986), p. 20.      



๓๕ 
 

 (๓) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม เป็นการพัฒนาความรู้อันมีผลสืบเนื่องจากการศึกษา การฝึกอบรม เป็น
วิธีการอีกรูปแบบหนึ่งที่แต่ละองค์กรมีความคาดหวังที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แห่งการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมไว้ ๖ ประการดังต่อไปนี้ 
 ๑.  พนักงานใหม่ท่ีเข้าท างาน จะต้องมีความรู้ก่อนการท างาน   

 ๒.  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและมีชื่อเสียงขององค์การ ท าให้องค์การมี

ความสมบูรณ์และพร้อมที่จะด ารงอยู่ท่ามกลางการแข่งขัน     

 ๓.  องค์การจะด ารงอยู่จะต้องมีความเจริญก้าวหน้า การขยายกิจการ ทั้งในด้านการ

ขายการผลิต การบริการเติบโตกว้างขวาง   

 ๔.  ปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่เชื่องช้าเหมือน

สมัยก่อน  

  ๕.  เป็นการสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศในองค์การให้

มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศสดใสเพ่ือประสิทธิภาพของการอยู่ท างานร่วมกันในองค์การ  

 ๖.   องค์การต้องวางแผนพัฒนาต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ พนักงานที่จะฝึกอบรม 

พนักงานที่ท าประโยชน์ให้กับองค์การให้เต็มที่๓๙ 

 สรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ

ให้กับบุคลากรขององค์การ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ แต่การฝึกอบรมนั้นจ าเป็นต้องมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

ทีเ่กิดข้ึนในแต่ละองค์กร ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการหวังผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่

การพิจารณาแนวคิดการฝึกอบรมดังต่อไปนี้   

 

 

 

 

                                                           
๓๙ดูรายละเอียดใน ทรัพย์มณี สุทธิโพธิ์ , "การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบริหารในโรงงาน

อุตสาหกรรม ขอนแก่น", รายงานการศึกษาพิเศษ, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑ –
๑๒.   



๓๖ 
 

 ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ทรัพย์มณี สุทธิโพธิ์

(๒๕๔๕,             

หน้า ๑๑ –๑๒.) 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ๖ ประการ 

(๑)  พนักงานใหม่ท่ีเข้าท างาน จะต้องมีความรู้ก่อนการท างาน   

(๒)  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและมีชื่อเสียงขององค์การ   

(๓)  องค์การจะด ารงอยู่จะต้องมีความเจริญก้าวหน้า ฯลฯ   

 
 (๔) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมนั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความแตกต่างกันระหว่างองค์กร แต่มี
ความส าคัญมากในยุคปัจจุบัน เพราะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นมีผลท าให้ผู้บริหารองค์กร
ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อสถานการณ์แห่ง
การเปลี่ยนแปลง จึงจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ ความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วน
ขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตัว มีความพร้อม 
และเต็มใจที่จะได้รับการฝึกฝนซึ่งปัจจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่ ๗ วิธีดังต่อไปนี้  
 ๑.  การบรรยาย (Lecture) การบรรยายจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสื่อ
ความหมายท าให้เกิดการคล้อยตามเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับฟัง      
  ๒.  การประชุม (Conference) การประชุมเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการฝึกอบรม
พนักงานที่มีความรู้ (Knowledge worker) และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป เพราะการประชุมจะ
มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน 
  ๓. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing) การฝึกอบรมในรูปแบบนี้จะจัดให้ผู้เขา
รับการฝึกอบรมแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่สมมุติขึ้น ให้เหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงที่สุดเพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรม     
  ๔.  การใช้กรณีศึกษา (Case study) วัตถุประสงค์ส าคัญของการใช้กรณีศึกษาก็เพ่ือ
ต้อง การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประมวลประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการ วิเคราะห์ ปัญหาที่
ซับซ้อนภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพ่ือให้เกิดความช านาญ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 ๕.  การสาธิต (Demonstration) การสาธิตเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ใช้กันมานาน
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถเห็นผลได้ระยะสั้น เพราะเป็นการฝึกอบรมโดยแสดง
จากตัวอย่างจริง     
  ๖.  การสัมมนา (Seminar) การสัมมนาเป็นวิธีการฝึกอบรมที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ (Knowledge worker) และผู้บริหารของแต่ละองค์การผู้จัดการมีการ



๓๗ 
 

ก าหนดประเด็น ที่จะพิจารณาและเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ไดอ้ย่างเสรี  
 ๗.  การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the job training) การฝึกอบรมวิธีนี้มักจะ
ใช้กับพนักงานใหม่ หรือบุคลากรในระดับปฏิบัติงานโดยมีการสอนงานและให้ทดลองปฏิบัติในสถานที่
จริง ซึ่งมักจะเป็นโรงงานหรือส านักงานเพ่ือให้พนักงานเกิดความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมในลักษณะนี้อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน เช่น การฝึก 
อบรมทางเทคนิค (Technical training) การฝึกความช านาญ(Skill training) หรือการสอนงาน (Job 
instruction training)๔๐ 
 สรุปว่า การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในด้านความสามารถและสติปัญญา ผลที่จะเกิดตามมาคือ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ รวมถึงการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ผลที่เกิดจากการฝึกอบรม จะช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 
สร้างการมีส่วนร่วม น าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป  
 ตารางที่ ๒.๑๑ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน
การฝึกอบรม 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

รศ. ธงชัย สันติวงษ์

(๒๕๔๖,             

หน้า ๒๗๗ – ๒๘๑.) 

การฝึกอบรมนั้นมีอยู่ ๗ วิธี 
(๑) การบรรยาย (Lecture)   
(๒) การประชุม (Conference)  
(๓) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role playing) ฯลฯ  

    
 ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษา  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษานั้น นัทเลอร์  (Leonard Nadler) ได้
กล่าวไว้ว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความช านาญ ค่านิยม ศีลธรรม เพ่ือให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตได้ ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวนาน และเป็นการเตรียมคนส าหรับการเลื่อนต าแหน่ง๔๑ ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาจึงขอกล่าวรายละเอียดดังนี้ 
                                                           

 ๔๐ธงชัย สันติวงษ์ รศ.,  การบริหารทรัพยากรมนุษย์,  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,  (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ประชุมช่าง, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๗ – ๒๘๑. 

  
๔๑

 Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, pp. 4-5 



๓๘ 
 

 (๑)  ค าจ ากัดความของการศึกษา  
 การศึกษาหรือการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท า หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ณ สถานการณ์หนึ่งๆ อันมีเหตุผลจากการมีประสบการณ์ซ้ า ๆ ในสถานการณ์
นั้นๆ ของผู้แสดงพฤติกรรม๔๒ การศึกษาหรือการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวโน้ม
ของพฤติกรรมหรือแนวโน้มของพฤติกรรมที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนรู้แสดง
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน๔๓ หรือกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ โดยการเรียนรู้อาจเริ่มจากกระบวนการคิด หรือการรับรู้ในสิ่งใด ๆ และ
พัฒนามาเป็นความรู้๔๔  
  สรุปได้ว่าการศึกษา เป็นกลไกหลักที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกต่อผู้อ่ืนในทางท่ีดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับความรู้หรือวิทยาการที่บุคคลได้รับ เนื่องจากผู้กระท า
หรือบุคคลเมื่อได้รับการศึกษาแล้วก็จะเลือกสรรพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่มีความเหมาะสมกับสิ่ง
ที่ตนต้องการในทางที่เป็นบวกหรือลบก็ได้ เพราะผลจากการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้สอน สื่อ และผู้รับ
การสอน ซึ่งการศึกษามีความส าคัญและประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการศึกษา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Leonard Nadler 

(1980, pp. 4-5.) 

 

การศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจ ความช านาญ ค่านิยม ศีลธรรม เพ่ือให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวนาน และ

เป็นการเตรียมคนส าหรับการเลื่อนต าแหน่ง 

 
 
 
                                                           

 ๔๒ Bower, G. H., & Hilgard, E. R., Theories of Learning, 5th ed., Englewood Cliffs, (NJ: 

Prentice – Hall, 1981), p.  11.   

 ๔๓ Mcshane, S.L., Von Glinow, M.A., Organizational Behaviour: The power of People 

and Leadership in What the Best MBAs Know, (New York: McGraw-Hill, 2005), p.  93.  

 ๔๔ Debra L. Nelson, Ph.D., James Campbell Quick, Organizational Behavior: Science, 

The Real World, and You, 8th ed., (Texas: Casebound Published, 2013), p.  184. 



๓๙ 
 

 ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการศึกษา (ต่อ) 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Bower, G. H., & 

Hilgard, E. R   

(1981, p.  11.) 

การเรียนรู้  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท า หรือการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ณ สถานการณ์หนึ่ งๆ อันมี เหตุผลจากการมี

ประสบการณ์ซ้ า ๆ ในสถานการณ์นั้นๆ ของผู้แสดงพฤติกรรม 

Mcshane 

S.L.&Von Glinow 

M.A.             

(2005, p.  93.) 

การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวโน้มของพฤติกรรม

หรือแนวโน้มของพฤติกรรมที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว

เกิดข้ึนเนื่องจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการเรียนรู้จะ

เกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนรู้แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน  

Debra L. Nelson 

James 

&Campbell Quick              

(2013, p.  184.) 

การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ 

โดยการเรียนรู้อาจเริ่มจากกระบวนการคิด หรือการรับรู้ในสิ่งใด ๆ และ

พัฒนามาเป็นความรู้ 

 
  (๒)  ความส าคัญของการศึกษาและประโยชน์ของการศึกษา  
 การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน เพราะการศึกษา (Education) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ โดยมุ่งหมายให้ทรัพยากรมนุษย์มีพ้ืนฐานในการเริ่มท างาน เริ่ม
ประกอบอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานนี้ส่วนใหญ่จะได้จากระบบการศึกษาของชาติและสังคม ดังนั้น
การศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคคลมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น ซึ่งการศึกษา (ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) สอนให้มีความรู้ความสามารถใน ๓ เรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.  ความรู้ในการจัดการ (Know – How) ๒.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
(Problem – Solving) ๓.  ความรับผิดชอบ (Accountability)๔๕   
 และการศึกษานั้นก่อให้เกิดประโยชน์ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้  

                                                           

  ๔๕ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, ดร., การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖), หน้า ๖๘ – ๖๙.    



๔๐ 
 

 ๑. มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น ๒. สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน ๓.  น าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันของตนอย่างมีคุณภาพ ๔.  ได้ทดสอบความสามารถของตนจากสิ่งที่ได้ศึกษา
มา๔๖  
 สรุปได้ว่าการศึกษามีความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์มากเพราะผู้ที่ได้รับการศึกษาจะ
สามารถด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีปกติ
สุข เกิดความรักความสามัคคีในสังคม ในทางกลับกันผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาในสิ่งที่
ผิดก็จะเกิดปัญหาขึ้นต่อตนเองและสังคม เกิดการกระท าผิดในลักษณะต่างๆ ดังที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ แต่เมื่อมองในมิติที่เป็นคุณประโยชน์แล้วก็ท าให้เกิดการพัฒนาที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ระหว่างทรัพยากรมนุษย์กับการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้   
 ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ดร. ประเวศน์      

มหารัตน์สกุล    

(๒๕๕๖,            

หน้า ๖๘ – ๖๙.)    

การศึกษา (Education) เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ โดยมุ่งหมายให้ทรัพยากร

มนุษย์มีพ้ืนฐานในการเริ่มท างาน เริ่มประกอบอาชีพ และความรู้พ้ืนฐานนี้

ส่วนใหญ่จะได้จากระบบการศึกษาของชาติและสังคม   

ส านักการศึกษา

ต่อเนื่อง   

มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราช         

(๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘.) 

ประโยชน์ของการศึกษา ๔ ประการ (๑) มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่

น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น  (๒) สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ใน

การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน  (๓) น าความรู้ไปใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันของตนอย่างมีคุณภาพ  (๔) ได้ทดสอบความสามารถ

ของตนจากสิ่งที่ได้ศึกษามา 

 
 
 
 

                                                           

  ๔๖  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ, เอกสาร

ออนไลน์, แหล่งที่มา: http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2558/LEARN6.html, [๑๖ ก.ย. ๒๕๕๘].   



๔๑ 
 

 (๓)  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ท าให้เกิดผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถก าหนดได้
ตามองค์ความรู้หรือศักยภาพของบุคคลผู้ได้รับการศึกษา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษานั้นสามารถแผ่
ขยายไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นงานในอนาคตของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้แบบ
กว้างๆทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง ในระยะต่อมาแนวคิดการจัดการศึกษาได้แปรเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้น ๔ 
ด้านได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทาง
ปัญญา๔๗ 
 จะเห็นได้ว่า การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางกาย สังคม อารมณ์ 
และสติปัญญา เมื่อน ามาการบูรณาการให้เข้ากับทักษะหรือสถานะของตน ก็จะท าให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือกิจการต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับความเจริญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีองค์
ความรู้ในลักษณะใหม่ ๆ ที่จะต้องใช้สติปัญญาในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาดังต่อไปนี้  
 ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ผศ. เกื้อจิตร            

ชีระกาญจน์     

(๒๕๕๑, หน้า ๖.) 

แนวคิดการจัดการศึกษาได้แปรเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้น ๔ ด้านได้แก่ 

พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และ

พัฒนาการทางปัญญา 

 
 (๔) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษา 
 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องได้รับการศึกษา เนื่องจากมนุษย์มีสถานะที่ต่างจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืน ๆ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่ามากที่สุดในโลก การที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดประสิทธิผลนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน เพราะเป็นกลไกหลักที่จะ
น าไปพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไป กล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นตัวชี้วัดต่อความส าเร็จของทรัพยากรมนุษย์ 
เพราะ ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นการศึกษานับเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จ เพราะการศึกษาท าให้คนพัฒนาขึ้นได้ และการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

                                                           

 ๔๗เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ., การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๑), หน้า ๖. 



๔๒ 
 

ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษามีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องช่วยผลิตก าลังคนให้แก่ประเทศ 
การศึกษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษากลายเป็นตัวถูกก าหนด ไม่ใช่
เป็นผู้ก าหนด และเราควรมองว่าขณะนี้เราขาดก าลังคนด้านไหนบ้างเราก็ให้ความสนใจพิเศษ๔๘ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่พยายามท าให้บุคคลพัฒนาด้านความสามารถ ความคิด ทักษะและ
พฤติกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ๔๙ การศึกษาเป็นแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นให้ความส าคัญใน
ด้านการพัฒนาบุคคลในแง่เดียวนั้นย่อมไม่สามารถสร้างความสมดุลในด้านการบริหารจัดการองค์กร
ได้ ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับการพัฒนา
องค์กรเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้การพัฒนามีความหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต๕๐  
 สรุปว่า การศึกษานั้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในทุกระดับ เป็นการ
พัฒนาความรู้ทั้งในด้านสติปัญญาและคุณธรรมให้สามารถด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการทีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีปกติสุข การจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างดียิ่งจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มากขึ้น แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
การศึกษาเพราะเป็นแนวคิดที่มีความผูกพันกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความ
เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรมที่ถือเป็นแนวคิดในเชิง
กระบวนการภาคปฏิบัติ และมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลในกลุ่มความรู้ความสามารถตามสายงานหรือ
แผนกเดียวกันดังจะน าเสนอในล าดับต่อไป 
 
 
 
 

                                                           

 ๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ืออารยธรรมที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๙), หน้า ๖ – ๗. 

 ๔๙ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ  รศ., การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์หน่วยที่  ๑๑, พิมพ์ครั้งที่๒, 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓๖. 
  ๕๐โชคชัย สุเวชวัฒนกุล การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในองค์กร, (โครงการบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ , ๒๕๔๒), หน้า 

๑๗. 



๔๓ 
 

 ตารางที่ ๒.๑๕ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน
การศึกษา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระธรรมปิฎก     

(ป.อ. ปยุตฺโต)   

(๒๕๓๙, หน้า ๖ – ๗.) 

ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นการศึกษานับเป็นส่วนส าคัญที่จะท า

ให้องค์การประสบผลส าเร็จ เพราะการศึกษาท าให้คนพัฒนาขึ้นได้ และ

การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

รศ.  ณรงค์ศักดิ์     

บุญเลิศ          

(๒๕๔๓, หน้า ๒๓๖.) 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่พยายามท าให้บุคคลพัฒนาด้านความสามารถ 

ความคิด ทักษะและพฤติกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การ 

โชคชัย สุเวชวัฒนกุล

(๒๕๔๒, หน้า ๑๗.) 

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ร่วมกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้การ

พัฒนามีความหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนา  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) เป็นกระบวนการ
ปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (Not focus on a job) 
แต่มีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์การใน
อนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว๕๑ 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาจึงขอกล่าวรายละเอียดดังนี้   
 (๑) ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 การที่บุคคลใดจะสามารถพัฒนาตนเองได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ กอปรกับ ทัศนะคติ รวมไปถึงคุณธรรมที่ดีมาพัฒนาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ

และพฤติกรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อน ส่วนการที่จะท าให้เกิดความ

ช านาญได้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาด้วยตนเอง ยิ่งในยุคปัจจุบันถือว่าการพัฒนา

                                                           

  
๕๑Nadler, Leonard., Corporate Human Resource Development: A Management 

Tool, pp. 4 - 5.    



๔๔ 
 

ทรัพยากรมนุษย์มีความสะดวกสบายมาก เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงท าให้ มีสื่อเทคโนโลยี

ที่สามารถเลือกสรรมาด าเนินการพัฒนาได้อย่างสะดวกสบาย ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ (Human resource development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (Not focus on a job) แต่มีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตามที่องค์การต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว๕๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

หมายถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการในการศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้เป็นบุคลากรที่

เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ ซึ่งการพัฒนานั้น คือ การพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ 

ทัศนคติ และบุคลิกภาพ๕๓  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยอาศัยพลังความสามารถของคน

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ จึงต้องใช้ความสามารถในพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร๕๔ รวมถึงการ

สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมได้แก่ (๑)  การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์เพ่ือ

เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการ (๒)  การค้นหาวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่สร้าง

บรรยากาศในการท างาน เพ่ือกระตุ้นให้ทรัพยากรมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุดเท่าที่จะท า

ได้ (๓)  การสร้างบรรยากาศขององค์การให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (๔)  การเพ่ิมอัตราการใช้

ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้ถูกต้องในเรื่องของความรับผิดชอบ 

สร้างจริยธรรมในอาชีพ สร้างวินัยโดยเฉพาะวินัยแห่งตน๕๕ ซึ่งน าไปสู่การส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลง

ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย  ทัศนคติที่ดี และวิธีในการ

ท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน๕๖ 
                                                           

  
๕๒Ibid, pp. 4 - 5.    

  
๕๓

 Churden, H.j., & Sherman, A.W., Personal Management, (Ohio: South - Western 

Publishing, 1986), p. 11.    
  

๕๔
 Mondy, R., & Noe, R.M., Personal: The Management of Human Resources, 

(Boston: Allyn Bacon, 1996), p.  54.   

  
๕๕

 บรรยงค์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๒.   

  
๕๖

 สมาน รังสิโยกฤษฎ์, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคล , (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน้า ๘๓.   



๔๕ 
 

 สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการด าเนินการที่เพ่ิม

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความช านาญ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึ ง

ทัศนะคติที่ดีในการท างาน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลและองค์การ ซึ่งมีผล

มาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ความสามารถ 

รวมไปถึงทักษะความช านาญของบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในองค์การให้ดีขึ้นเพ่ือสร้างแนวคิด 

อุปนิสัยโดยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลายรูปแบบทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนาโดยองค์การ 

การเลือกวิธีการใดเป็นแนวทางในการพัฒนานั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์การกลุ่ม

บุคคล ตลอดจนความเหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน จากความหมายของค าว่า "การพัฒนาบุคลากร" 

และ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" นั้นมีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในบางครั้งสามารถใช้

แทนกันได้ การพัฒนานั้นอาจขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การก็ได้หรือสามารถพัฒนาตนเองก็ได้ เพราะ

เมื่อว่าโดยภาพรวมแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและ

ประสบการณ์เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยการค้นหาวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่

สร้างบรรยากาศในการท างาน เพ่ือกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด เช่น การสร้าง

บรรยากาศขององค์การให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การเพ่ิมอัตราการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด การสร้างจริยธรรมในอาชีพ สร้างความซื่อสัตย์ สร้างจริยธรรมในอาชีพ สร้างความ

ซื่อสัตย์ สร้างวินัยโดยเฉพาะวินัยแห่งตน เป็นทัศนคติเพ่ือไม่ให้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นใน

องค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญดังจะกล่าวต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 ตารางที่ ๒.๑๖ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

Leonard Nadler 

(1980, pp. 4 - 5.)    

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) เป็น
กระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ไม่ได้มุ่งตัวงาน (Not focus on a job) แต่มีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีองค์การต้องการ 

Chrueden & 

Sheman,        

(1986, p. 11.) 

การพัฒนานั้น คือ การพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้  ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ 

Mondy & Noe 

(1996, p.  54.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

บรรยงค์ โตจินดา

(๒๕๔๓, หน้า ๑๙๒.)   

 

การพัฒนาบุคลากร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่  
(๑)  การเพ่ิมพูนความรู้ 
(๒) สร้างบรรยากาศในการท างาน 
(๓)  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ 

(๒๕๔๔, หน้า ๘๓.) 

การพัฒนาบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่ เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย  
ทัศนคติที่ดี และวิธีในการท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

  ๒)  วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กร 

ผู้บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะด าเนินการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์โดยวิธีการต่างๆ วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหลายวิธีได้แก่ การฝึกอบรม การประชุ มเชิง



๔๗ 
 

วิชาการ การอนุญาตให้ศึกษา ฯลฯ แต่วิธีการที่นิยมกันมากที่สุดคือ การฝึกอบรม เพราะองค์กร

สามารถก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เป้าหมายและการประเมินผลการอบรมในระบบ๕๗  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ การที่จะเลือกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใด ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 

และข้อจ ากัดต่างๆ ขององค์กร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งเชื่อว่าจะท าให้การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษา หรือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลผลิตในการท างานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายหรือนโยบายที่ได้ก าหนดไว้อย่าง

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  ตารางที่ ๒.๑๗ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน  

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ธัญญา ผลอนันต์

(๒๕๔๖, หน้า ๒๒.) 

 

วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหลายวิธีได้แก่ การฝึกอบรม การประชุม
เชิงวิชาการ การอนุญาตให้ศึกษา ฯลฯ แต่วิธีการที่นิยมกันมากที่สุดคือ 
การฝึกอบรม เพราะองค์กรสามารถก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
เป้าหมายและการประเมินผลการอบรมได้ระบบ 

 

๒.๓  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 ในการศึกษาหรือการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา นั้น พระพุทธเจ้าสอนให้คนได้

พัฒนาอยู่ ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์

เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีแนวทางอยู่มากมาย 

ซึ่งหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสามารถน ามาบูรณาการควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์ ไม่จ ากัด เพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา และไม่จ ากัดเฉพาะ

พุทธศาสนิกชนเท่านั้น เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นหลักสากลที่บุคคลทุกคนสามารถน ามา

ประพฤตปิฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตทั้งสิ้น  

 

                                                           

  
๕๗

 ธัญญา ผลอนันต์, การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒. 



๔๘ 
 

 ๒.๓.๑ ค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญ

ที่สุด เมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆ ท าให้คนนั้นห่างออกไปจากการที่ จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพล

ครอบง าของตัณหา มานะทิฐิ คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบง าน้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลงก็เป็น

อิสระแก่ตัวมากขึ้นสามารถท าสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่  สิกขานั้นเอง๕๘ดังนั้นมนุษย์เราจะต้องถือหลักการไว้ก่อนว่า 

 ๑) สิกขา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 

 ๒) ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดหมายหลักพุทธศาสนา 
สิกขาท าให้คนศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตนอยู่เสมอมุ่งไปข้างหน้าเท่านั้น ส่วนอัปปมาทะ คือ ความ
ไม่ประมาทก็คอยปลุกเร้าไม่ให้หยุด คือ หยุดไม่ได้เลย หยุดเมื่อไรเป็นการประมาททันที การพัฒนา
คนตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการสร้างเสริมคุณภาพของคนที่จะมาเป็น
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของยุคสมัยและเป็นการพัฒนาคนที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาวแห่ ง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนามนุษย์เพ่ือมาสนองความต้องการ๕๙ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้น
หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา สังคหวัตถุ 
๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗๖๐  
  สรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง ๓ 
ทาง เป็นกระบวนการทางจริยะธรรม คือ การภาวนาโดยเอาด้านปัญญา (Wisdom) กับศีล (Ethic) 
มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (Mental qualities) เป็นตัวเชื่อม รวม ๓ ด้านนี้จึงเป็นจริยธรรม เมื่อ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับหลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ และ ปัญญา อันเป็น ส่วน

                                                           

 ๕๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต ), ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 
 ๕๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๗๓ - ๗๔.   

  ๖๐ พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร ดร., "รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์", บทความวิชาการ, อ้างใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗, (คณะ
สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๗๑.    
 



๔๙ 
 

หนึ่งของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ชีวิตมี
ความมั่นคงในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  
 ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.  ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๓, หน้า๙๖.) 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นี้ส าคัญที่สุด เมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อย ๆ ท าให้คนนั้นห่าง
ออกไปจากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหา มานะ ทิฐิ คือ 
ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบง าน้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลง  ก็เป็นอิสระแก่ตัว
มากขึ้น  สามารถท าสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่สิกขานั้นเอง 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.  ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๒, หน้า ๗๓-๗๔.)   
 

มนุษย์เราจะต้องถือหลักการไว้ก่อนว่า  
๑) สิกขา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
๒) ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดหมายหลัก
พุทธศาสนา 

ดร. พระมหาธฤติ  
รุ่งชัยวิทูร  

(๒๕๕๗, หน้า ๗๑.)    

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นหลักธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา สังคหวัตถุ ๔ อิทธิ
บาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ 

   
  ๒.๓.๒ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 "การพัฒนามนุษย์" เป็นการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานต่อเนื่องเป็นการพัฒนาระยะยาว มองคนใน
ฐานะเป็นมนุษย์" ต้องให้ความส าคัญว่า การจะพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร เพ่ือพร้อมที่จะ
เป็นทรัพยากร เป็นทุนเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยองค์รวม ส่วนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในความหมายเป็นการพัฒนาระยะสั้น เป็นการพัฒนาโดยยุคสมัย มีความหมาย
ขึ้นกับกาลเทศะ และสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นๆ แต่ทั้งนี้แม้เป็นค าที่แยกออกจากกัน
ชัดเจน แต่ทั้งสองค ามีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากกล่าวคือดุลยภาพของการพัฒนาใดๆ จะบังเกิด
ได้ประโยชน์สูงสุดต่อเมื่อมีการพัฒนาการอย่างมีดุลยภาพของการพัฒนาทั้งสองอย่างด้วยกัน๖๑  จาก

                                                           

  ๖๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โกมล
คีมทอง, ๒๕๓๑), หน้า ๔.   



๕๐ 
 

การที่มนุษย์พัฒนาได้นี้เอง ท าให้มนุษย์มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างทางสังคมใน
ด้านทัศนะจึงเกิดจากระดับการพัฒนาของบุคคล โดยท่านได้แบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น ๔ ระดับตาม
ความสามารถในการพัฒนาจิตใจและปัญญา โดยวัดจากมาตรฐานของปุถุชน คือ  
 ๑)  มนุษย์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานปุถุชนสามัญ ๒)  มนุษย์ปุถุชนสามัญ ๓)  มนุษย์ที่พัฒนา
แล้ว ๔)  มนุษย์ที่ประเสริฐ๖๒ 
 ในการสร้างสรรค์รูปแบบสังคมที่ดีมีจุดหมายเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลให้มนุษย์
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือให้เข้าถือชีวิตที่ดีงาม ยิ่งสังคมเจริญพัฒนาขึ้นเท่าใดก็จะเป็น
สภาพแวดล้อมที่ดีที่ท าให้มนุษย์พัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นเท่านั้น "เราสร้างสังคมที่ดีที่สุดเพ่ือช่วยเป็น
สภาพแวดล้อมที่เก้ือกูลให้ชีวิตมนุษย์ได้พัฒนาอย่างดีที่สุด๖๓ มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก 
เมื่อยุคสมัยมีความเปลี่ยนแปลง มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือให้มี
สติปัญญาสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุข ในสังคมยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด
ขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรู้คู่กับคุณธรรม๖๔ ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญาให้เป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม 
ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งก็คือ การมี
หลักการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ดี๖๕   
 สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามีความส าคัญมาก
เพราะเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ก็จะท าให้มนุษย์เกิดความหลงใหลในกระแสความเจริญที่เกิดขึ้น  จนก่อให้เกิดปัญหา  
ต่าง ๆ ในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามีความส าคัญในการสร้าง
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมให้มนุษย์รู้จักการด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ และการประกอบ
อาชีพในทางสุจริต ไม่สร้างปัญหาให้เกิดข้ึนต่อตนเอง ผู้อ่ืน องค์การ สังคมและประเทศชาติ ตลอดจน
สังคมโลกและสิ่งแวดล้อม  

                                                           

  ๖๒เรื่องเดียวกัน.  หน้า ๓๙๔. 
  ๖๓ เรื่องเดียวกัน.  หน้า ๑๒๘. 
 ๖๔พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๓๔. 
  ๖๕  ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล ดร., "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008", บทความวิชาการ, อ้างใน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, วารสารศิลป
ศาสตร์ปริทัศน์, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑๘ กรกฎาคม - ธันวาคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, ๒๕๕๗), หน้า 
๗๖.       



๕๑ 
 

 ตารางที่ ๒.๑๙ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๓๑, หน้า ๔, 
๓๙๔, ๑๒๘.)   

 

 

"การพัฒนามนุษย์ เป็นการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานต่อเนื่องเป็นการพัฒนาระยะ
ยาว มองคนในฐานะเป็นมนุษย์" ต้องให้ความส าคัญว่า การจะพัฒนาให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร เพ่ือพร้อมที่จะเป็นทรัพยากร เป็นทุนเป็นปัจจัยที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยองค์รวม  
๑)  มนุษย์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานปุถุชนสามัญ ๒)  มนุษย์ปุถุชนสามัญ ๓)  
มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว ๔)  มนุษย์ที่ประเสริฐ 
 ในการสร้างสรรค์รูปแบบสังคมที่ดีมีจุดหมายเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
เกื้อกูลให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเพ่ือให้เข้าถึงชีวิตที่ดีงาม ยิ่งสังคม
เจริญพัฒนาขึ้นเท่าใดก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่ท าให้มนุษย์พัฒนาตนเอง
ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น "เราสร้างสังคมที่ดีที่สุดเพ่ือช่วยเป็นสภาพแวดล้อมที่
เกื้อกูลให้ชีวิตมนุษย์ได้พัฒนาอย่างดีที่สุด 

พระราชวรมุนี  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๔. 

มนุษย์เรามีศักยภาพที่พัฒนาได้ พูดด้วยภาษาทางพระว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่
ฝึกได้ และประเสริฐได้ด้วยการฝึก มนุษย์นี่ถ้าฝึกแล้ว ประเสริฐกว่านั้น
มากมายสัตว์ทั้งหลายเอามาฝึกให้ประเสริฐได้ 

ดร.  ไพโรจน์        
ศุภทีปมงคล 

(๒๕๕๗, หน้า ๗๖. )       

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญา
ให้เป็นผู้มีจริยธรรม และคุณธรรม ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ของโลก
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

  

  ๒.๓.๓  ทัศนะแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
 ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ประมวลผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา น าไปสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมทั้ง ๓ ด้าน คือ 
ทางด้านพฤติกรรม ทางด้านจิตใจ และทางด้านสติปัญญาซึ่งการที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสามด้าน คือ ทางด้าน
ศีล น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมให้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทางด้านสมาธิ 
น าไปสู่การพัฒนาจิตใจให้ถูกต้องเหมาะสม และทางด้านปัญญา น าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาให้
สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษา การฝึกอบรมไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาจึงเป็นหลักการส าคัญ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร



๕๒ 
 

มนุษย์ที่เป็นระบบ ทั้งในด้าน พฤติกรรม  จิตใจ และปัญญาซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาขั้นสมบูรณ์ที่สุด เพราะหลักธรรมทั้งหลายทั้งปวง สามารถสรุปลงได้ด้วยหลัก
ไตรสิกขาทั้งสิ้น  
 ๑)  ความหมายของไตรสิกขา    
 ทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น
สามารถน ามาปฏิบัติได้ทุกหลักธรรมตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์หรือกิจกรรมในขณะนั้นได้
อย่างเหมาะสมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  แต่ทั้งหมดก็สามารถสรุปรวมลงได้ด้วยหลักไตรสิกขา อัน
ได้แก่  ศีล  สมาธิ  และ ปัญญา๖๖   
 ไตรสิกขาจึงเป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่เก่ง ดี มีปัญญา เป็น
มนุษย์ที่ประเสริฐ มุ่งให้มีชีวิตที่ดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักไตรสิกขาถือเป็นหลักใน
การศึกษาและฝึกอบรมที่มุ่งเป้าหมายให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ไตรสิกขามา
จากค าว่า ไตรกับสิกขา "ไตร" แปลว่า สาม "สิกขา" แปลว่า บทเรียนไตรสิกขาก็แยกเป็น ศีล สมาธิ 
ปัญญา คือกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาสติปัญญา เพ่ือให้มนุษย์ด าเนินไปสู่
ความสมบูรณ์ คือภาวะที่เป็นผู้มีวิชาแล้ว มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา๖๗ ไตรสิกขาจึงแปลว่า บทเรียน ๓ 
บทถือเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ๆ ๓ ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า หากใครปฏิบัติตามได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างสิ้นเชิง เพราะหลักทั้ง ๓ ดังนี้     
 (๑) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและ
วาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
  (๒)  สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจ
เป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดข้ึนจากความตั้งใจ หรือเจตนาและเป็นไปตาม
เจตจ านงและจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ 
 (๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวน า
ทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้๖๘ 

                                                           

  ๖๖ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๒๒๘/๒๓๑, องฺ.ติก.  (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔.    
  ๖๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๗๐.   
   ๖๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม , (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐ - ๒๓.  



๕๓ 
 

  ในทางพระพุทธศาสนา จัดการศึกษาเป็น ๓ ขั้น คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิ
ปัญญาสิกขาให้ได้ วิชชาหรือความสามารถ เพ่ือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จผลได้ เป็นวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา และทางที่จะให้ได้วิชชาหรือเป็นผู้สามารถเช่นนั้นก็คือ การเรียน การเรียนรู้ การปฏิบัติ 
การฝึกอบรม เพราะเหตุนี้การศึกษาจึงหมายถึงเรียน เรียนรู้ การปฏิบัติ การฝึกอบรม เพ่ือให้ได้วิชชา
หรือเป็นผู้สามารถเช่นนั้น๖๙   
 ค าว่าสิกขาหรือที่แปลว่าศึกษานั้น ถือเป็นการฝึกฝนให้เกิดการพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน คือ 
อธิศีลสิกขา หรือ ศีลนั้น เป็นการศึกษาและการฝึกอบรมที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกาย 
ในขณะเดียวกัน  อธิจิตตสิกขา หรือสมาธินั้น เป็นการศึกษาและฝึกอบรมที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
สภาวทางจิตใจ อีกทั้ง อธิปัญญาสิกขา หรือปัญญานั้น เป็นการศึกษาและฝึกอบรมที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนระดับของสติปัญญาให้สูงขึ้น ฉะนั้นค าว่า "ไตรสิกขา" จึงหมายถึง การศึกษา หรือการ
ฝึกอบรมใน ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา การด าเนินชีวิตในทัศนะพระพุทธศาสนานั้น
พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทาง โดยผ่านหลักธรรมต่างๆ มากมาย แต่โดยสรุปแล้วสามารถย่อลงในหลัก
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา๗๐    
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขานั้นสามารถสร้างและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อันจะน าไปสู่ทุนมนุษย์ได้ เพราะวิธีการไตรสิกขา จะก่อให้เกิดการสร้างทุนมนุษย์ของแต่ละ
องค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จนก่อให้เกิดลักษณะของ
บุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
วิชาการด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร คือการให้การศึกษาในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธในการผลิตมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  เพ่ือเป็นตัวแบบ
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็น
การน าสิ่งที่มีค่าที่พระพุทธเจ้า ท่านได้สละเวลาทั้งชีวิต เผชิญความทุกข์ทรมานต่างๆ เพ่ือพิสูจน์ให้
ชาวโลกได้เห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินชีวิตที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความสุขทั้งกายและใจ อันจะ

                                                           

  ๖๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่  ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติและพระนิพนธ์ , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทส่องศยาม จ ากัด, ๒๕๓๖), หน้า ๖๔ - ๖๖.  
  ๗๐ สมบูรณ์ บุญโท ผศ., ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔.    



๕๔ 
 

น าไปสู่การสร้างเป็นนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาไปยัง
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ๗๑   
  ซึ่งมเีป้าหมายของขั้นตอนในการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาเป็นเป้าหมายการพัฒนามนุษย์
แนวพุทธ ๓ ประการ ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาไปตามล าดับ ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ เป้าหมายการ
พัฒนามนุษย์แนวพุทธ ๓ ประการข้างต้น สามารถพัฒนาไปตามล าดับ ๓ ขั้นตอน กล่าวคือ  
 ขั้นต้นเป็นการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาที่ ๑ อันเป็นผลดีขั้นต้น ก่อให้เกิดการควบคุม
และพัฒนาพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจา เป็นการป้องกันการกระท าผิด เป็นการพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดี 
โดยเป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยทางพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ ในกรอบของการกระท าที่พึงประสงค์
เป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม สังคม กฎหมาย จารีตประเพณี  
 ขั้นตอนระดับกลางเป็นการพัฒนาระดับสมาธิหรือไตรสิกขาที่ ๒ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือ
ควบคุมและพัฒนาความคิด ผลักดันให้คิดในทางสร้างสรรค์ ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์  
 ขั้นตอนระดับสูงเป็นการพัฒนาระดับปัญญาหรือไตรสิกขาที่ ๓ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือ
ควบคุมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สนใจแต่สิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริงตามความจริง๗๒    
  สรุปได้ว่ า หลักไตรสิกขานั้นเป็นหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความครอบคลุมทั้งในด้าน พฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตถูกต้องดีงามของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาอันเริ่มต้นจากการรักษาศีลเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง เป็นการฝึกหัดในด้านการปฏิบัติอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเกื้อกูลกัน ต่อจากนั้นการรักษาจิตให้คิดถูกต้องเหมาะสม และการพัฒนาสติปัญญาเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขานั้นมีความส าคัญ
ดังต่อไปนี้   
  
 
 
 
 

                                                           

 ๗๑ บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร., และ  บุษกร วัฒนบุตร ดร., "การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัว
แบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน", บทความวิจัย, อ้างใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒, (คณะสังคมศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๗๘. 
  ๗๒ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๗๘.    



๕๕ 
 

 ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปทัศนะแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 

  

 

 

 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๗, หน้า ๗๐.)     

ไตรสิกขามาจากค าว่า ไตรกับสิกขา "ไตร" แปลว่า สาม "สิกขา" แปลว่า 
บทเรียนไตรสิกขาก็แยกเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา คือกระบวนการ พัฒนา
พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ด าเนินไปสู่ความ
สมบูรณ์ คือภาวะที่เป็นผู้มีวิชาแล้ว มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

  (๒๕๔๖,  
หน้า ๙๑๔ - ๙๑๖.)    

สิกขา ๓ ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ซึ่งมักเรียก
กันให้ง่ายๆ สะดวกๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  
 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปรินายก 
(๒๕๓๖,  

หน้า ๖๔ - ๖๖.) 

ในทางพระพุทธศาสนา จัดศึกษาเป็น ๓ ขั้น คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา ความได้วิชชาหรือความสามารถ เพ่ือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส าเร็จผลได้ 

ผศ. สมบูรณ์ บุญโท 
(๒๕๔๙, หน้า ๘๔.)    

ค าว่า "สิกขา" หมายถึง การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกปรือ หรือการพัฒนา
ตนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ฉะนั้นค าว่า "ไตรสิกขา" จึงหมายถึง 
การศึกษา หรือการฝึกอบรมใน ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา การ
ด าเนินชีวิตในทัศนะพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทาง โดย
ผ่านหลักธรรมต่างๆ มากมาย แต่โดยสรุปแล้วสามารถย่อลงในหลัก
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

พระธรรมปิฎก     
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๐,  
หน้า ๑๐ - ๒๓.) 

๑) ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทาง
กายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
๒)  สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ 
๓) ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด 



๕๖ 
 

  ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 

(ต่อ) 

 
 ๒) ความส าคัญของหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งทางด้านพฤติกรรม ทางด้านจิตใจ และทางด้านสติปัญญา โดยอาศัยหลักไตรสิกขาเป็นแบบ
แผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ าแนกออกเป็น ๓ ด้านใหญ่ๆ ถือว่ามีความส าคัญสอดคล้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม ๓ ด้านคือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และสติปัญญา ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้  
 ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรณเปรอตนด้วยกามสุขและการ
ทรมานตน มีศีลเป็นปฏิบัติต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต 
และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะผู้มี
ความบริบูรณ์ด้วยศีลได้แก่ พระโสดาบันและพระสกทาคามี, บริบูรณ์ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี 
และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์๗๓ ไตรสิกขาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม
ถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้อง
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ มรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็น
อริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ เมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้
หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพา อวิชชา ตัณหา อุปาทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง าของมัน

                                                           

  ๗๓ พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์), วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๔, ๙ - ๑๒.  

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ศ. ดร. บุญทัน      
ดอกไธสง และ      

ดร. บุษกร  
วัฒนบุตร 

(๒๕๕๕,  หน้า ๗๘.) 
 

ขั้นตอนในระดับต้นเป็นการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาที่ ๑ อันเป็นผลดี
ขั้นต้น ก่อให้เกิดการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจา 
ขั้นตอนระดับกลางเป็นการพัฒนาระดับสมาธิหรือไตรสิกขาที่ ๒ ซึ่งเป็น
หลักการเพ่ือควบคุมและพัฒนาความคิดขั้นตอนระดับสูงเป็นการพัฒนา
ระดับปัญญาหรือไตรสิกขาที่ ๓ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือควบคุมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 



๕๗ 
 

พร้อมกับท่ีเรามีปัญญาเพ่ิมข้ึนและด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัย
หมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุหมายเป็น นิโรธโดยสมบูรณ์๗๔  ไตรสิกขาจึงถือเป็นข้อปฏิบัติ ๓ ขั้นคือ  
 (๑)  ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อย ไม่ท าให้
ตนและผู้อื่นเดือดร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 
 (๒)  ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อม
จะปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้
ตั้งมั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา  
 (๓)  ขั้นปัญญา ได้แก่ ฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิด
ความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริง การฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า 
ปัญญาสิกขา๗๕    
 การศึกษาในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกับค าว่า สิกขา ใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้ปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติ
สิกขาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์
ทรมาณ ความยุ่งยากล าบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา๗๖   
  การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหา 
แก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษย์ธรรมคือสร้างมนุษยธรรมขึ้นมา แล้วเสริม
มนุษยธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป คือการพัฒนามนุษย์ธรรมให้มันมาในทิศทางที่ถูกต้อง คือละ
อหังการ มมังการ และความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ 
นี้คือเป้าหมายของการศึกษา๗๗   
 สรุปได้ว่า ความส าคัญของไตรสิกขาที่น ามาแสดงข้างต้นนั้น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า 
ไตรสิกขาเป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรน ามาปฏิบัติ  เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้มีชีวิตที่ดีงาม เพื่อจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์
ต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพ่ือก้าวหน้าไป

                                                           

 ๗๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕, 
(พฤษภาคม ๒๕๕๐), หน้า ๗.   
 ๗๕ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘.   
 ๗๖ พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปญฺโ การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, 
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕ - ๑๘๖.   
  ๗๗ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๒๐๕ - ๒๐๖.   



๕๘ 
 

อย่างได้ผลดีที่สุด สู่จุดมุ่งหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาดังต่อไปนี้  
 ตารางที่ ๒.๒๑ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
 ๔)  กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
 กระบวนการพัฒนาคนคือความต้องการเรียนรู้ ถ้าพัฒนาความต้องการในการเรียนรู้ขึ้น 
คนจะมีความสุขจากการสนองความต้องการเรียนรู้ในเบื้องต้น มนุษย์มีความต้องการเสพ ดังนั้นเมื่อได้
สนองความต้องการในการเสพก็มีความสุข แต่มนุษย์พัฒนาได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ต่างจากสัตว์
อ่ืน คือมนุษย์มีศักยภาพในการฝึกอบรม เมื่อมนุษย์เริ่มศึกษา มนุษย์จะเริ่มพัฒนาความต้องการในการ

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

 พระพุทธโฆษาจารย์ 
(พระคันถรจนาจารย์) 
(๒๕๓๘, หน้า ๔, ๙ - 

๑๒) 

ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรณเปรอตนด้วยกามสุข
และการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิบัติต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา 
สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัย
กิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต  

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๐, หน้า ๗.) 

ไตรสิกขาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่
เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้อง
เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ มรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน  

บุญมี แท่นแก้ว 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๙๘.)   

ไตรสิกขาจึงถือเป็นข้อปฏิบัติ ๓ ขั้นคือ  
(๑)  ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อย 
(๒)  ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม  
(๓)  ขั้นปัญญา ได้แก่ ฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  

พุทธทาสภิกขุ  
(เงื่อม อินฺทปญฺโ  

(๒๕๔๙, 
หน้า ๑๘๕ - ๑๘๖.) 

สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้ปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้น
โทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น  

พุทธทาสภิกขุ  
(เงื่อม อินฺทปญฺโ  

(๒๕๔๙, 
หน้า ๒๐๕ - ๒๐๖.) 

การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่
ถูกต้อง ไม่มีปัญหา แก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษย์
ธรรมคือสร้างมนุษยธรรมขึ้นมา แล้วเสริมมนุษยธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป  



๕๙ 
 

เรียนรู้ขึ้นมา คืออยากรู้ และใฝ่รู้ ยิ่งอยากรู้มากและได้สนองความใฝ่รู้นั้น มนุษย์ก็จะประสบความสุข
ยิ่งขึ้น เมื่อยังไม่พัฒนา ความสุขจะมาจากช่องทางเดียว คือการเสพสนองความต้องการทางด้าน
ความรู้สึก แต่การสนองความต้องการด้านความรู้สึกนี้มีปัญหา เพราะมีทั้งด้านบวกกับด้านลบคือ เมื่อ
ได้เสพสิ่งที่ชอบใจก็มีความสุข แต่เมือ่สิ่งที่ไม่ชอบใจก็จะเป็นทุกข์๗๘  
 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบกระบวนการพัฒนาขั้นน าสู่สิกขา คือขั้นก่อนที่จะเข้าสู่ไตรสิกขา 
โดยอาศัยการศึกษา ฝึกอบรมหรือพัฒนาวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตที่ดี เพราะไตรสิกขาเป็นการ
ฝึกฝนพัฒนาคนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบซึ่งเป็น
ปัญญาในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นฐานส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาจึงต้องมีปัญญาอยู่บ้างนั้นคือปัญญาในระดับของความเชื่อให้หลักการที่
ถูกต้อง  สัมมาทิฏฐิ เป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรค ในฐานะท่ีเป็นจุดเริ่มในการปฏิบัติธรรมหรือพูด
ตามแนวไตรสิกขา ว่า เป็นขั้นเริ่มแรกในระบบการศึกษาหรือฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
และเป็นธรรมที่ต้องพัฒนาให้บริสุทธิ์แจ้งชัดเป็นอิสระมากขึ้นตามล าดับจนกลายเป็นการตรัสรู้ในที่สุด 
สัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่างนี้ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ เป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ 
เป็นทางเกิดแห่งแนวความคิดท่ีถูกต้อง ต้นทางของปัญญาและความดีงามท้ังปวง ได้แก่ 
 (๑)  ปรโตโฆสะ คือ "เสียงจากผู้อ่ืน" การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟัง
ค าแนะน าสั่งสอน เล่าเรียน หาความรู้ สนทนาซักถาม ฟังค าบอกเล่าชักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะการ
สดับสัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร 
 (๒)  โยนิโสมนสิการ คือ "การใช้ความคิดถูกวิธี" ความรู้จักคิด คิดเป็น คือ ท าในใจโดย
แยบคายมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหานั้น
ออก ให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย๗๙   
 การศึกษาหรือฝึกอบรมนั้นจะต้องอาศัยปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน เป็นค าแนะน า 
ค าชี้แจง หมายความถึงการได้เรียนรู้จากผู้ อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะน าไปสู่
กระบวนการทางความคิดที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม การที่จะสามารถพัฒนา
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาด้วยเหตุผล เกิดจากการท าในใจโดยแยบ
คาย เป็นกระบวนการทางความคิดพิจารณา วิเคราะห์ และแยกแยะตามสภาพของสิ่งต่างๆ ซึ่ง
ปราศจากอคติหรือ อารมณ์ ดังนั้น ปัจจัยทั้ง ๒ ประการจึงต้องสนับสนุนกัน ส่วนปรโตโฆสะนั้น 
จะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรด้วยเพราะหากว่าปราศจากความเป็นกัลยาณมิตรก็ย่อมสร้างปัญหาให้

                                                           

 ๗๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘๙๖ - ๘๙๗.   
 ๗๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๒๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๖๙.    



๖๐ 
 

เกิดข้ึนระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรมได้ จึงจ ากัดให้ปรโตโฆสะเป็นผู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี
คือบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน าชี้แจงชักจูง ช่วยเหลือเจือจุน ชี้หนทางให้
ด าเนินไปในทางแห่งการศึกษา ฝึกอบรมอย่างถูกต้อง๘๐    
 สรุปได้ว่าในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา คือการพัฒนาให้
เป็นไปตามหลักสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ เป็นองค์ประกอบส าคัญของมรรค ในฐานะที่เป็นจุดเริ่ มในการ
ปฏิบัติธรรมหรือพูดตามแนวไตรสิกขา ถือเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ถูกต้อง โดยอาศัยปรโตโฆสะ ที่มีความเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือการแนะน าสั่งสอน ให้การศึกษาและ
ฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง มีความเป็นกัลยาณมิตร คอยชักจูงไปในทางที่ถูกต้องร่วมกับการอาศั ยหลัก
โยนิโสมนสิการ เป็นการใช้จิตใจและสติปัญญาพิจารณาให้เกิดความชัดเจนก่อนที่ด าเนินการตา
เป้าหมายที่ได้วางไว้ เพ่ือให้สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยอาศัยสติปัญญา
พิจารณาให้ถูกต้องจึงท าให้สามารถด าเนินการกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องในทุกสถานการณ์ 
 ตารางที่ ๒.๒๒ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขา 

  

                                                           

  ๘๐ เรื่องเดียวกัน,  หน้า ๕๗.    

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  

(๒๕๔๖,  
หน้า ๘๙๖ - ๘๙๗.)   

มนุษย์มีศักยภาพในการฝึกอบรม เมื่อมนุษย์เริ่มศึกษา มนุษย์จะเริ่มพัฒนา
ความต้องการในการเรียนรู้ขึ้นมา คืออยากรู้ และใฝ่รู้ ยิ่งอยากรู้มากและได้
สนองความใฝ่รู้นั้น มนุษย์ก็จะประสบความสุขยิ่งขึ้น  

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๗, หน้า ๖๙.)    

การศึกษาหรือฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมที่ต้อง
พัฒนาให้บริสุทธิ์แจ้งชัดเป็นอิสระมากขึ้นตามล าดับจนกลายเป็นการตรัสรู้
ในที่สุด สัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่างนี้ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ เป็น
ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ เป็นทางเกิดแห่งแนวความคิดท่ีถูกต้อง 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๗, หน้า ๖๙.)    

ระบบการศึกษาหรือฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมที่
ต้องพัฒนาให้บริสุทธิ์แจ้งชัดเป็นอิสระมากขึ้นตามล าดับจนกลายเป็นการ
ตรัสรู้ในที่สุด สัมมาทิฏฐิมี ๒ อย่างนี้ คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 
เป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ เป็นทางเกิดแห่งแนวความคิดที่
ถูกต้อง 



๖๑ 
 

 ตารางที่ ๒.๒๒ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขา (ต่อ) 

 
 ๕)  จุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา  
 (๑)  จุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอธิสีลสิกขา (ศีล)  
 เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรมหรือการกระท า
ทางกายและวาจา จุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักศีลนั้น เน้นที่การส ารวมเพ่ือให้ เกิด
ความบริสุทธิ์ในการกระท าเป็นเกราะกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและการเบียดเบียน 
ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า "เนกขัมมะ" เพราะมีความหมายว่า หยุดกามฉันทะ
... ความส ารวม ชื่อว่า อธิสีลสิกขา...อพยาบาท สีลวิสุทธิ์ เพราะมีความหมายว่ า กั้นพยาบาท...
อรหัตตมรรคชื่อว่าสีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง๘๑ 
 (๒) จุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
 เป็นข้อปฏิบัติส าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น
สมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลกรรมทั้งหลาย มุ่งเน้นความตั้งมั่นแห่งจิต การท าใจให้สงบ
แน่วแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์
ปฏิสัมภิทามรรคว่า "ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน...ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิต
ตสิกขา๘๒   

                                                           

  ๘๑ ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๔๐/๖๐๖.   
  ๘๒ ขุ.ม.  (ไทย)  ๒๙/๑๐/๔๙.   

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๗, หน้า ๕๗.)    

การศึกษาหรือฝึกอบรมนั้นจะต้องอาศัยปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน เป็น
ค าแนะน า ค าชี้แจง หมายความถึงการได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจอันจะน าไปสู่กระบวนการทางความคิดที่ถูกต้องส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยภายนอก ใน
ขณะเดียวกัน การที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ก็ต้องอาศัยโยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาด้วยเหตุผล เกิดจากการท าในใจโดยแยบคาย เป็น
กระบวนการทางความคิดพิจารณา วิเคราะห์ และแยกแยะตามสภาพของสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งปราศจากอคติหรือ อารมณ์ ซึ่งโยนิโสมนสิการถือเป็นองค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาปัญญา ซึ่งต้องพิจารณาว่าควรตัดสินใจด าเนินการให้
ถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างไร  



๖๒ 
 

 (๓) จุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) 
 เป็นข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความ
เป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นล าดับไปจนท าให้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็น
ล าดับไปจนท าให้แจ้งทั้งเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป มุ่งเน้นที่
การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เพ่ือให้เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลาย
กิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า "ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ" เพราะมีความหมายว่า
เห็น...ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา๘๓  
 ตามหลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้าน จึงจุดเน้นโดยรวมเพ่ือท าลายกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้า
หมองของบุคคล จึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้    
  สิกขาขั้นแรกสุด เรียกว่า "ศีล" ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้องตามหลัก
ทั่วๆไป ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน และไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน มีจ าแนกไว้เป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 
๑๐ ศีล ๒๒๗ หรืออ่ืนอีก เป็นการปฏิบัติเพ่ือความสงบเรียบร้อย ปราศจากโทษขั้นต้นๆ ทางกาย ทาง
วาจาของตน ที่เก่ียวกับสังคมและส่วนรวม หรือเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นแก่การเป็นอยู่  
 สิกขาข้ันที่ ๒ เรียกว่า สมาธิ ข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจตนเองไว้ให้อยู่กับสภาพที่จะท า
ประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ ขอให้ตั้งข้อสังเกตความหมายของ "สมาธิ" ไว้ให้ถูกต้อง สมาธิ
นั้น คือจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมักว่าเป็นจิตที่สงบ เป็นจิตที่บริสุทธิ์  
 สิกขาขั้นที่ ๓ นั้นเรียกว่า "ปัญญา" หมายถึงการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
อันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุด ในสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง พระพุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่า
ปัญญาสิกขานี้ข้ึนอีกส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสุดท้ายส าหรับจะได้ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจ ให้เห็นแจ้งใน
สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์๘๔ 
 สรุปได้ว่ า  ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปัญญา เป็นกระบวนการปฏิบัติ  หรือ 
กระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน คือ ศีล เป็นหลักการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
สมาธิ เป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิดพิจารณาตัดสินใจกระท า
หรือไม่กระท าการใดๆ ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น 
และสามารถแยกแยะวิเคราะห์ สืบหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายได้ชัดแจ้ง ไตรสิกขาจึงมีจุดเน้นที่
กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการที่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ครบถ้วน ทั้ง พฤติกรรม จิตใจ 
และสติปัญญาได้ในองค์เดียวกัน แต่ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค
ดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 

                                                           

 ๘๓ ขุ.ป.  (ไทย)  ๓๑/๔๑/๖๐๖ - ๖๐๗.   
 ๘๔ พุทธทาสภิกข ุ(เง่ือม อินฺทปญฺโญ), คู่มือมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๕๕ - 
๕๖.    



๖๓ 
 

  ตารางที่ ๒.๒๓ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขา  

 
  ๒.๓.๔ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ถือเป็นการสร้างความมั่นคง

ทางด้านจิตใจ เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมสามารถด าเนินชีวิตไป

จนถึงการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การและสังคมได้อย่างมีปกติสุข ในการที่จะพัฒนามนุษย์ให้เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตามแนวทางพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบันได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก 

เพราะในยุคปัจจุบัน ความเจริญด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก จนท าให้บุคคลหลงใหล 

แสวงหาวัตถุสิ่งของต่างๆ ตอบสนองที่ต่อความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นยุค

แห่งวัตถุนิยม จึงน าไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม บุคคลบางกลุ่มจึงกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ให้

เกิดข้ึนอันสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุที่ต้องการ

หรือทรัพย์สินเงินทองของผู้เสียหายเพ่ือน ามาบ าเรอกิเลสตัณหาที่ตนเองมีอยู่ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหา

ส าคัญที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งมี

นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้    

 ๑)  พระภิกษุไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือท าผิดหน้าที่สมณเพศ 

  ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าการที่บรรพชิตหรือพระภิกษุนั้นไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

หรือท าผิดหน้าที่สมณะเพศย่อมไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน และไม่สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น

แก่บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสงฆ์จะเป็นผู้น าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พุทธทาสภิกขุ  
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ) 

(๒๕๔๕,  
หน้า ๕๕ - ๕๖.)    

ตามหลักไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้าน จึงจุดเน้นโดยรวมเพ่ือท าลายกิเลสอันเป็น
เครื่องเศร้าหมองของบุคคล จึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้    
 สิกขาขั้นแรกสุด เรียกว่า "ศีล" ซึ่งหมายถึงการประพฤติดี ประพฤติถูกต้อง 
สิกขาขั้นที่ ๒ เรียกว่า สมาธิ ข้อนี้ได้แก่การบังคับจิตใจตนเองไว้ให้อยู่กับ
สภาพที่จะท าประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ สิกขาขั้นที่ ๓ นั้น
เรียกว่า "ปัญญา" หมายถึงการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอัน
ถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุด  



๖๔ 
 

อย่างไร สิ่งเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นอันตรายมากส าหรับการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนา และก็จะท าให้  

พุทธศาสนิกชนโดยส่วนใหญ่มีทัศนะท่ีผิดพลาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  นับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งสถานะของพระภิกษุที่เกิดขึ้นใน

สังคมยุคปัจจุบันนี้ นับว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ชวนให้หวนกลับไปมองอดีตซึ่งถือว่าในสมัยก่อน

สถานะของพระภิกษุนั้นได้รับความศรัทธาเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชน แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ความ

ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสมณะเพศนั้นลดลงอย่างมากซึ่งเป็นเหตุมาจากยุคสมัยโลกานุวัตร 

หรือ โลกาภิวัตน์ทั้งสิ้น เนื่องจาก พระภิกษุบางรูปซึ่งนับเป็นส่วนน้อยนิดที่จะด ารงอยู่ในสมณสารูป 

บางครั้งก็ละเมิดพระธรรมวินัยโดยเห็นแก่ลาภสักการะ ด าเนินปฏิปทาไปในทางโลกวัชชะ (โลกติ

เตียน) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมณเพศนั้นคือ สวดมนต์ภาวนา ศึกษาเล่าเรียน พากเพียรปฏิบัติ 

สันทัดในการสอน การประพฤติปฏิบัติที่ไม่ใช่วิสัย ไม่เป็นแบบอย่างในทางที่ถูกต้องดีงาม ก็เป็นการ

ปฏิบัติผิด๘๕ 

 สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาที่มคีวามส าคัญเป็นอันดับแรกคือ พระภิกษุในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย หรือท าผิดหน้าที่สมณเพศซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่มีความส าคัญมาก เพราะ

บุคคลที่จะสามารถด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดคือ 

พระภิกษุ เพราะเป็นบุคคลผู้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและปฏิบัติ

หน้าที่สมณเพศ เพ่ือให้ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ซึ่งการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในศาสนกิจของพระภิกษุ ซึ่งหาก

ว่าพระภิกษุไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือท าผิดหน้าที่สมณเพศ ก็ย่อมท าให้เกิดความเสื่อมศรัทธา

จากพุทธศาสนิกชน จึงเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาประการแรกที่มีความส าคัญ  

 

 

 

                                                           

 ๘๕พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), ธรรมะยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๗), หน้า ๒๐ – ๒๑.   



๖๕ 
 

 ตารางที่ ๒.๒๔ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านพระภิกษุไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือท าผิด

หน้าที่สมณเพศ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระครูวิวิธธรรมโกศล 
(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) 

(๒๕๓๗,  
หน้า ๒๐ – ๒๑.)   

 
 

สถานะของพระภิกษุที่ เกิดขึ้นในสั งคมยุคปัจจุบันนี้  นับว่ ามีความ
เปลี่ยนแปลงที่ชวนให้หวนกลับไปมองอดีตซึ่งถือว่าในสมัยก่อนสถานะของ
พระภิกษุนั้นได้รับความศรัทธาเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชน แต่ในสมัย
ปัจจุบันนี้ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสมณะเพศนั้นลดลงอย่าง
มาก 

 

  ๒) ทัศนะของพุทธศาสนิกชนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอีก

ประการหนึ่งคือ ทัศนะคติของพุทธศาสนิกชนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยอาจเห็นว่าเมื่อ

เป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดตามที่ระบุในส าเนาทะเบียนบ้านอยู่แล้ว มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่

บ้างก็ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชน แต่แท้จริงแล้วบุคคลเหล่านั้น อาจไม่มีความรู้ถึงหน้าที่และหลักธรรมที่

ควรน ามาประพฤติปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง บุคคลเหล่านี้จึงเป็นเพียงชาวพุทธแค่ใน

ส าเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น  

  พุทธศาสนิกชนบางส่วนนั้น เมื่อไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะเกิดความลังเล

สงสัยในหลักพุทธธรรม รวมไปถึงไม่มีความศรัทธาในความเชื่อของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ได้เห็น

เป็นรูปธรรมเหมือนกับวิทยาศาสตร์ดังที่ปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีพุทธศาสนิกชนบางส่วนมี

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริง มีความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคล

มากกว่าหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้า  จึ งไปวัดเ พ่ือหวั งวัตถุมงคลมากกว่ามงคลชีวิต  

พุทธศาสนิกชนบางส่วนมีความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้น เพราะ

พิธีกรรมในพระพุทธศาสนานั้นเป็นมีระยะเวลาสั้นๆ และไม่มีข้อกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตามหลัก
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พุทธธรรม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย นอกจากความประมาทแล้ว ยังเป็นคนใจกว้างจน

ไม่มีหลัก หรือที่เรียกว่า ศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา๘๖ 

 สรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางจิตใจของมนุษย์ที่มีความหวั่นไหวหลงใหลในอ านาจแห่งกิเลส ในสังคมแห่ง

ความความเจริญทางด้านวัตถุ ซึ่งเป็นหลุมพรางในการล่อลวงให้ตกลงไปในอ านาจของกิเลส หากว่า

มนุษย์ยังหลงใหลโดยปราศจากปัญญา ก็จะไม่สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆได้  ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอ านาจความหลงใหล

เหล่านั้น บุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมความดี มีจริยธรรม จะไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง  

ชุมชนและสังคม ท าให้เกิดความสุข ความสงบ สันติภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งของมวล

มนษุยชาติ  

 ตารางที่ ๒.๒๕ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านทัศนะของพุทธศาสนิกชนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๒,               
หน้า ๒ – ๓.)   

พุทธศาสนิกชนบางส่วนนั้น เมื่อไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะเกิด
ความลังเลสงสัยในหลักพุทธธรรม รวมไปถึงไม่มีความศรัทธาในความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมเหมือนกับวิทยาศาสตร์ดังที่
ปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีพุทธศาสนิกชนบางส่วนมีความเชื่อที่ผิด
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

 

  ๒.๓.๕   เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
 การด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในบุคคลเดียวกัน บุคคลที่เป็นคนเก่งนั้นจะต้องประกอบด้วยความรู้ 
ความสามารถทั้งในด้านการด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการมีส่วนรวมทางสังคมโดยอาศัย
สติปัญญาที่มีความเหมาะสมกับกาลเทศะ ในขณะเดียวกันบุคคลที่เป็นคนดีหรือสุจริตชนนั้น ย่อมไม่

                                                           

 ๘๖พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), เร่ืองท่ีคนไทยควรเข้าใจให้ถูก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๒ – ๓.   
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สร้างปัญหาต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม  มีความมั่นคงในจิตใจ ไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสที่เข้ามากระทบ มี
ความปรารถนาดีต่อบุคคลแวดล้อมอันประกอบด้วยความเมตตากรุณา เป็นต้น จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินชีวิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๓ ระดับ
ดังต่อไปนี้  
 อนึ่ง จุดมุ่งหมายของไตรสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นย่อมคล้อยตามจุดมุ่งหมายระดับ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นวิธีการที่มุ่งประสงค์ไปสู่ อุดมการณ์หรือจุดมุ่งหมายใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
  ๑) จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๓ อย่าง คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และ 
ปรมัตถะ ซึ่งจุดมุ่งหมายหรือประโยชน์ที่บุคคลควรเข้าถึงและสร้างสรรค์ขึ้นแบ่งได้ ๓ ระดับ โดยที่แต่
ละบุคคลอาจจะเข้าถึงและสร้างสรรค์ได้ไม่เท่ากัน แต่เป็นสิ่งบุคคลแต่ละคนควรมีให้ครบทุกระดับ 
ถึงแม้ว่าจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป อีกท้ังควรพัฒนาตนให้เข้าถึงให้มากยิ่งข้ึนไป คือ  
 (๑)  ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่น ชีวิตและครอบครัว
เป็นสุข ประโยชน์ในระดับนี้ จะต้องให้เกิดมีขึ้นหรือแสวงหาด้วยก าลังความเพียรพยายามและ
สติปัญญาของตนโดยทางชอบธรรม ไม่เกิดจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม 
จึงอาศัยศิลปวิทยา หรือวิชาการและวิชาชีพต่างๆ เป็นหลัก ประโยชน์ในระดับนี้เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัต
ถะ 
  (๒)  ประโยชน์ในอนาคต หรือประโยชน์เบื้องหน้า เช่น ความสุจริต ความสงบสุขของ
จิตใจ  ไม่หวั่นไหวกลัวต่อความตายและปรโลก ประโยชน์ในระดับนี้ เกี่ยวกับคุณธรรมภายในจิตใจ
และความประพฤติที่ชอบธรรม ประโยชน์ในระดับนี้ จึงอาศัยคุณธรรมภายในจิตใจหรือหน้าที่การ 
แนะน าวิธีด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและพัฒนาตนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ประโยชน์ในระดับนี้เรียกว่า 
สัมปรายิกัตถะ 
 (๓)  ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิต เช่น ได้ประจักษ์
ความสุขประณีตภายในที่บริสุทธิ์สงบเย็น สว่างไสว เบิกบาน โดยสมบูรณ์ไม่ตกเป็นทาสของโลกและ
ชีวิต จึงอาศัยการพัฒนาในระดับที่ ๒ ในระดับของการพัฒนาปัญญาอย่างสูงสุด ประโยชน์ขั้นนี้
เรียกว่า ประมัตถะ 
  ๒)  จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๓ อย่าง คือ อัตตัตถะ ปรัตถะ และอุภยัตถะ 
การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเผื่อแผ่ ขยาย หรือกระจายประโยชน์ออกไปได้อย่าง
กว้างขวาง และบุคคลควรท าให้ประโยชน์เกิดข้ึนแก่ชีวิตโดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  
 (๑)  ประโยชน์ตน คือ การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของตน ได้แก่ประโยชน์ ๓ อย่าง 
เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะ เน้นการพ่ึงตนเองได้ในทุกระดับ เพ่ือให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่
ผู้อื่น และเพ่ือความเป็นผู้พร้อมที่จะบ าเพ็ญกิจเพ่ือผู้อื่นและกิจต่างๆ อย่างได้ผลดี 



๖๘ 
 

 (๒)  ประโยชน์ผู้อ่ืน คือ การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตของเขา 
ได้แก่ ประโยชน์ ๓ อย่างเท่าที่เกี่ยวข้องกับคนอ่ืน เป็นผลที่จะช่วยท าให้เกิดขึ้นแก่คนอ่ืน มุ่ง
ประคับประคองให้เขาสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยการท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้ เป็นต้น  
 (๓)  ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือประโยชน์ร่วมกัน คือการสร้างสรรค์ปัจจัยที่อ านวยให้
ทุกคนทุกฝ่ายทั้งสังคมบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตทั่วกัน ได้แก่ประโยชน์ ๓ อย่างที่เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่
ตนเองและผู้อ่ืนหรือสังคม เป็นต้น  
 ๓)  จุดมุ่งหมายที่เป็นภาวะที่เป็นภาวะหรืออิสรภาพ ๔ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา๔ 
ด้าน คือภาวะที่เป็นจุดหมายของการฝึกอบรม คืออิสรภาพ หรือความหลุดพ้น หรือความปลอดโปร่ง 
ความเป็นอิสระ จึงอาจจะแยกได้เป็น ๔ ด้าน หรือ ๔ ระดับ ให้ตรงกับการพัฒนา ๔ ด้าน คือ  
 (๑)  อิสระภายภาพทางกาย หรือ อิสรภาพพ้ืนฐานของชีวิต เช่นโรคภัยไข้เจ็บ การมี
ปัจจัย ๔ เพียงพอ พ้นจากภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นในทางกายภาพ เช่น มลภาวะในสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเป็นคุณประโยชน์  
 (๒)  อิสรภาพทางสังคม หรือเกี่ยวกับศีล คือความปลอดพ้นจากการบีบคั้น 
เบียดเบียนกันในระหว่างมนุษย์ พ้นจากความอยุติธรรม ด ารงชีวิตอย่างสะดวกสบาย มีชีวิตที่เสรีไร้ข้อ
ผูกมัด 
 (๓)  อิสรภาพทางจิตใจ เช่นมีจิตใจที่มีคุณธรรม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ไม่หวั่นไหว
ด้วยโลกธรรม ไม่มีความโศก ไม่มีกิเลส ปราศจากความเศร้าหมอง มีแต่ความเบิกบานเป็นสุข เป็นต้น  
 (๔)  อิสรภาพทางปัญญา คือภาวะที่มีการรับรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริงไม่เอนเอียง
ด้วยอคติ รู้จักคิด แก้ปัญหา รู้วิธีที่จะท าการต่างๆ ให้ส าเร็จผล มีความคิดวินิจฉัยที่บริสุทธ์ ใช้ปัญญา
คิดการต่างๆ โดยบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเงื่อนง า หรือกิเลสเคลือบแฝงตลอดจนรู้แจ้งสัจธรรมถึงขั้นหลุดพ้น
จากความทุกข์๘๗   
 เมื่อมองในมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา พระพุทธศาสนามีกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบการศึกษา ๓ ประการ เรียกว่า ไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ และ
ปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาฝึกอบรมเพ่ือพัฒนากาย ได้แก่ พฤติกรรม พัฒนาจิต ได้แก่ สภาพ
ทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และพัฒนาสติปัญญา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆเพ่ือให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทางหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่งประกอบด้วย การ
เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักไตรสิกขาหรือการศึกษาของพระพุทธศาสนา เป็นหลักที่แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยความไม่ประมาทอยู่

                                                           

 ๘๗  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๙๑๔ - ๙๑๕.  
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ตลอดเวลา อนึ่ง จุดมุ่งหมายของไตรสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นย่อมคล้อยตามจุดมุ่งหมายระดับ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นวิธีการที่มุ่งประสงค์ไปสู่ อุดมการณ์หรื อจุดมุ่งหมายใน
พระพุทธศาสนา 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมี
ล าดับขั้นที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมกับความสามารถ 
ศักยภาพ สติปัญญา และพละก าลัง ประโยชน์หรือเป้าหมายทั้ง ๓ ระดับนี้ ถือเป็นภาพรวมของ
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินชีวิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ตารางท่ี ๒.๒๖ สรุปทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๖,                   
หน้า ๙๑๔ - ๙๑๕.) 

(๑) จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๓ อย่าง คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
สัมปรายิกัตถะ และ ปรมัตถะ ฯลฯ 
(๒)  จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ๓ อย่าง คือ อัตตัตถะ ปรัตถะ และ
อุภยัตถะ ฯลฯ 
(๓)  จุดมุ่งหมายที่เป็นภาวะที่เป็นภาวะหรืออิสรภาพ ๔ ด้าน ตามแนวทาง
การพัฒนา๔ ด้าน ฯลฯ 
 

 
 

๒.๔  ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของต าบลแคมป์สน (พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) 
 
  ๒.๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของต าบลแคมป์สน (พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) 
 ผู้วิจัย ท าการศึกษาวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาของในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท าการศึกษาวิจัย ใน ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในพ้ืนที่จ านวน ๔ หมู่บ้าน จากจ านวน ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่  
 ๑)  บ้านห้วยหมาก 
  ๒)  บ้านแคมป์สน 
  ๓)  บ้านทางแดง 
  ๔)  บ้านเหล่าหญ้า  
 เนื่องจากผู้วิจัยได้เข้าไปพบเห็นความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีความเป็นอยู่
อย่างปกติสุข มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มี



๗๐ 
 

ความรักความสามัคคีช่วยเหลือกัน เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสาธารณกุศล มีจิต
อาสาในกิจกรรมต่างๆอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้  
 ๒.๔.๒ ข้อมูลภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  
    การด าเนินการของพระสงฆ์ในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
พระสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลหลายแห่ง  อันได้แก่ ศูนย์พัฒนา
ศาสนาแคมป์สน มจร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดทุ่งสมอ วัดห้วยไผ่ ฯลฯ ซึ่งสังฆมณฑลดังกล่าวนี้ต่าง
ก็มีพระนักพัฒนาที่สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งพระสงฆแ์ละบุคลากรของสังฆมณฑลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา 
โดยการน าพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ที่มีวัฒนะธรรมการด าเนินชีวิตที่แตกต่างให้เข้ามาร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในด้านการให้การศึกษา การสั่งสอนจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมในด้านการ
ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาจริยธรรมแบบองค์รวม ทั้งการพัฒนาในด้านพฤติกรรม 
และกระบวนการทางความคิด โดยชักน าให้ประชากรในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันทางด้าน
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้าน พิธีกรรม ทางด้านสาธารณกุศล และการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ซึ่งท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ชาวชุมชนมีการพัฒนาเชิง
จริยธรรมมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ มีจิตอาสาที่จะมาช่วยกิจกรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนาอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท าให้
สถาบันสงฆ์และชุมชนในพื้นท่ีมีความร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาจนถึง
ปัจจุบัน    
 ๒.๔.๓ ข้อมูลทางสังคมของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่
รวมกันตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงอนุชนรุ่นหลัง หรือตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจนถึงลูกหลาน เป็นครอบครัว
พุทธศาสนิกชนที่ได้ประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในด้านการด าเนินชีวิต มีการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมกับการอยู่รวมกันในครอบครัวใหญ่  มีบ้านเป็นของตนเองอยู่ในอาณาเขตที่เหมาะสม อยู่ใน
บริเวณเดียวกันเป็นชุมชน มีบุคคลหลายประเภทในชุมชน ตั้งแต่ข้าราชการการปกครอง อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู ลูกจ้าง  ไปจนถึง เกษตรกร ซึ่งถือว่ามีอาชีพที่หลากหลายในพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย มีบุคคลหลายประเภทหลายระดับการศึกษาในชุมชนประกอบด้วย บุคคลไร้การศึกษา 
จบการศึกษาภาคบังคับในอดีต คือ ประถมศึกษาปีที่ ๔  ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ไปจนถึงระดับปริญญาโท มีบุคคลที่นับถือศาสนาอยู่ 
จ านวน ๒ ศาสนา คือพระพุทธศาสนา กับ ศาสนาคริสต์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุข



๗๑ 
 

   ๒.๔.๔ สภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายนั้น อาศัย
การมีส่วนร่วมระหว่างพระภิกษุสงฆ์ในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พุทธศาสนิกชนในฐานะผู้ได้รับ
การพัฒนาและผู้น าชุมชนผู้สังเกตและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขป
ต่อไปนี้  
   ๑)  ในด้านกิจกรรม  
  ด าเนินการโดยน าหลักคุณธรรมอันได้แก่พระพุทธศาสนามาเป็นแบบแผนในการ
ด าเนินชีวิต รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับบุคลากรทางการศึกษาไปจนถึงผู้รับการศึกษา ใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในวันส าคัญและโอกาสต่างๆ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน ผู้มีจิตอาสา   ท าให้กิจกรรมต่างๆประสบความส าเร็จ๘๘ โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ๘๙  
 ๒) ในด้านโครงการ  
 มีการจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
หรือที่เรียกว่า “ค่ายพุทธบุตร” โดยทางโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การสนับสนุนโดยน า
ผู้เรียนเข้ามารับการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจให้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ในหมู่คณะ แต่ละโครงการจึงมีความหลากหลายทั้ งกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันส าคัญในโอกาสต่างๆ  เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  โครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไปจนถึงโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพย์ติดที่จัดร่วมกับส านักงาน ปปส. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และผู้มีจิตศรัทธาด้วยดีเสมอมา๙๐   
  
 

                                                           

  
๘๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า,ข้อมูลภายใน, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.lao-

ya.com/index.php?name=gallery [๑ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
  

๘๙โ ร ง เ รี ย น แ ค ม ป์ ส น วิ ท ย า ค ม ,  ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น , [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
http://www.campsonschool.com/data_66915 [๑ สงิหาคม ๒๕๕๗]. 
  

๙๐ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ข้อมูลภายใน, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: http://mcu.khaokho.org/?p=75 [๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
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๒.๕ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
 
 ๒.๕.๑ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการ
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างหรือพัฒนารูปแบบให้สามารถน ามาใช้ในภารกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา
ดังต่อไปนี้   
 ดร.  เสงี่ยม สายวรรณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของ
เยาวชน ตามหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือ โฟโมรสสิ (4MORSSI) ที่
ประกอบด้วยสื่อและกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ๑) แบบ (Model) เพราะการใช้ตัวแบบจะ
สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ๒) แรงจูงใจ (Motivation) จะเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือ
โน้มน้าวให้เกิดจิตส านึก เกิดความรู้สึกที่ดีเพ่ือสร้างความศรัทธาในสิ่งที่จะเรียน ๓) คุณธรรม 
(Morality) จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม ๔)  การปรับ
พฤติกรรม (Modification) โดยการปรับพฤติกรรมจะเกิดผลดีและเห็นเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องเกิดมา
จากความพึงพอใจและความต้องการของผู้ที่จะปรับพฤติกรรม เป็นไปด้วยความสมัครใจ ๕) การ
เสริมแรง (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดก าลังใจและเป็นรางวัลในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม 
๖)  การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นการเรียนรู้ทางสังคมและการอบรมสั่งสอนทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
๗)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๘)  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integration) จะช่วยให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้ที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงความรู้จากหลายๆด้าน เกิดการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบองค์รวม๙๑   
 ดร.  จรัลศรี จินดารัตนวงศ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการ
                                                           

  
๙๑ เสง่ียม สายวรรณะ ดร., "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักคิดของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง, ๒๕๕๒). 



๗๓ 
 

เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานก าลังพล
กองทัพอากาศ" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานก าลังพลกองทัพอากาศ คือรูปแบบการฝึกอบรม " N - 
Grade with Italic model การเรียนรู้ อันประกอบด้วย ๑)  วินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ (Need 
analysis) ๒)  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  (Goal setting) ๓) แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ 
(Resources) ๔) กิจกรรมที่หลากหลาย (Activities) ๕)  ตัดสินใจเลือกวิธีเรียนรู้ (Decision 
method) และ ๖)  ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) โดยมีวิธีด าเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรม 
๖ ประการ คือ ๑) กิจกรรมการปฏิบัติ (Activities)  ๔) การเรียนรู้ (Learning) ๕) การบูรณาการ
ความรู้ (Integrate sharing knowledge) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ผสมผสานเรียนการ
เรียนรู้ด้วยตนจนสามารถด าเนินการสร้างสรรค์งานได้ และเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละกิจกรรม และ ๖) 
การสร้างสรรค์งาน (Creative construction)๙๒   
 ดร. นิรันดร์ สาโรวาท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอ
วีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน คือ ๑) การก าหนด
เป้าหมาย โดยด าเนินการค้นหาปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา แก้ไข ระบุกลุ่มเป้าหมายและที่
ส าคัญ คือ ก าหนดงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการอบรม ๒) การก าหนด
ปัญหา ซึ่งเป็นการพิจารณาทบทวนประเด็นที่ต้องพัฒนาที่ได้จากขั้นตอนแรก เพ่ือก าหนดความส าคัญ 
ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์การอบรม ๓)  การก าหนดปัจจัยทางจิตใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นการก าหนดปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัจจัยที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อสาระที่ได้จากการอบรม ปัจจัยที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้และมีความรู้และมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สังคมยอมรับ สามารถ
น ามาปรับประยุกต์ใช่ได้และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ๔) การก าหนดปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานทาง

                                                           

  
๙๒ จรัลศรี จินดารัตนวงศ์ ดร., "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม

แนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานก าลังพลกองทัพอากาศ", ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน, (คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓).    



๗๔ 
 

กายภาพเช่น องค์ความรู้ วิธีการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการพัฒนา ๕)  การวางแผน เป็นการ
ก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการทั้งหมด ทั้งในเรื่องของเวลา ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน
ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง ๖) การสร้างหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบส่วนร่วม ๗) การ
ด าเนินการเป็นการบริหารจัดการฝึกอบรมตามแผนการอบรมที่ก าหนดไว้ ๘) การติดตามและ
สนับสนุน เป็นการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือตามท่ีมีการวางแผนไว้ ๙)  การประเมินผล
และป้อนกลับ๙๓  
 ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรมในระดับอุดมศึกษา" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา ในระดับมาก
เกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องในระดับมาก
ที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง ๗ องค์ประกอบ โดยเฉพาะ
องค์ประกอบด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตโดยตรงที่ต้องการให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถน า
ความรู้ ความคิด ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนสร้างบุคลิกภาพ พัฒนา
นิสัยและพฤติกรรม ให้พร้อมที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตและ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป ตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดทางการสอน เพ่ือพัฒนาปัญญาตามหลัก
พุทธศาสนาประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่ การสอนเพ่ือพัฒนามนุษย์ การสอนที่ส่งผลให้เกิดปัญญา 
และการสอนเพื่อให้เกิดปัญญาตามหลักไตรสิกขา และแนวคิดทั้งสามเป็นกระบวนการสอนเพ่ือให้เกิด
ปัญญาโดยตรง คือการพัฒนาความเจริญงอกงามของมนุษย์ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์อีกด้วย๙๔ 
 สรุปว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาถือเป็นกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบที่สามารถน ามาบูรณาการให้เหมาะสมกับภารกิจหรือกิจกรรม

                                                           

  
๙๓นิรันดร์ สาโรวาท ดร., "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าในการป้องกันและแก้ปัญหาเช้ือเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม", 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน, (คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๒).   

  ๙๔อนุรักษ์ นวพรไพศาล ผศ., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา", รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๒),หน้า๗๔–
๗๕.   



๗๕ 
 

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันได้ในด้าน
กระบวนการ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยความเป็นเหตุผลของแต่ละขั้นตอนอีกทั้งจะต้อง
สอดคล้องกับบุคคลและองค์การที่จะน ามาบูรณาการควบคู่กับหลักการในภารกิจต่างๆที่ได้วางไว้  
  ตารางท่ี ๒.๒๗ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

เสงี่ยม สายวรรณะ 
(๒๕๕๒, บทคัดย่อ.) 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ โฟโมรสสิ  (4MORSSI) ที่ประกอบด้วยสื่อและ
กระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ๑) แบบ (Model) ๒) แรงจูงใจ 
(Motivation) ๓) คุณธรรม (Morality) ๔)  การปรับพฤติกรรม 
(Modification) 

จรัลศรี จินดารัตนวงศ์ 
(๒๕๕๓, บทคัดย่อ.) 

รูปแบบการฝึกอบรม " N - Grade with Italic model การเรียนรู้ อัน
ประกอบด้วย ๑)  วินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ (Need analysis) ๒)  
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  (Goal setting) ๓) แหล่งทรัพยากรในการ
เรียนรู้ (Resources) ๔) กิจกรรมที่หลากหลาย (Activities) ๕)  ตัดสินใจ
เลือกวิธีเรียนรู้ (Decision method) และ ๖)  ประเมินผลการเรียนรู้ 
(Evaluation) 

นิรันดร์ สาโรวาท  
(๒๕๕๒, บทคัดย่อ.) 

รูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอน คือ ๑) การก าหนดเป้าหมาย 
โดยด าเนินการค้นหาปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา แก้ไข ระบุ
กลุ่มเป้าหมายและที่ส าคัญ คือ ก าหนดงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรมจากการอบรม ๒) การก าหนดปัญหา ซึ่งเป็นการพิจารณา
ทบทวนประเด็นที่ต้องพัฒนาที่ได้จากขั้นตอนแรกฯลฯ 

ผศ.อนุรักษ์  
นวพรไพศาล 

(๒๕๕๒,  
หน้า ๗๔–๗๕.)    

เนื้อหาของหลักสูตรที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็นองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยตรงที่ต้องการให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ ความคิด ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนสร้างบุคลิกภาพ พัฒนานิสัยและพฤติกรรม 
ให้พร้อมที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์  

 
 
 
 
   



๗๖ 
 

 ๒.๕.๒ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล เป็นงานวิจัยที่
กล่าวถึงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยบูรณาการควบคู่กับการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ มี
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล อันประกอบด้วย การฝึกอบรม
การศึกษา และการพัฒนา รวม ๓ หลัก ซึ่งมีนักวิชาการได้น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังต่อไปนี้ 
 นิดาร์ก เวชยานนท์ ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการ HR. ว่า การศึกษา (Education) 
นับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงเพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนะคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่
องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียมพนักงานในอนาคต พนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตาม
ความต้องการขององค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงาน
เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน๙๕  
 ดร. ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรม" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาจากการศึกษา การปฏิบัติ และเป้าหมายใน
การพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าหาญ จิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผล มีความรู้
ความสามารถ ประพฤติงามทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ สงบเสงี่ยม ยุติธรรม ซื่อสัตย์ มั่นใจในตนเอง 
มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้๙๖  
 ดร. เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  "อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรม
การท างานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการฝึกอบรม 
พัฒนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน๙๗   
 ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเสริมสร้างศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านการด าเนินการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้

                                                           

  ๙๕ นิดาร์ก เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร:์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐ - ๑๔๐.   

 
๙๖

 ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ดร., "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม", 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร,๒๕๕๒).       
 

๙๗ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ดร., "อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ", รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 



๗๗ 
 

เพ่ือจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับตนเอง ยอมรับผลการประเมินและยินยอม ที่จะปรับปรุงแก้ผลการ
ปฏิบัติงานของตน นอกจากนี้ การเสริมสร้างศักยภาพจะท าให้พนักงานเกิดความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน (Job satisfaction) เนื่องจากวิธีนี้เป็นการให้รางวัลภายใน (Intrinsic reward) แก่
พนักงานโดยใช้ตัวงานเอง (Work itself) เป็นรางวัลจูงใจ เพราะเป็นการที่บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึนและรับรู้ตนเองรวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในการท างานจะ
ช่วยท าให้พนักงานรู้สึกตนเองมีคุณค่า และมีส่วนควบคุมการท างานด้วยตนเอง พนักงานจะเกิดความ
ภูมิใจและประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งการตอบสนองด้วยรางวัลภายในนี้จะจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น๙๘     
 สรุปว่าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล ถือเป็น
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม
ตามหลักสากลกับประชากรที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งท าให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักสากลรวมถึงหลักจริยธรรมอีกด้วย 
 ตารางท่ี ๒.๒๘ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

นิดาร์ก เวชยานนท์ 
(๒๕๔๘,  

หน้า ๑๒๐ - ๑๔๐.)   

การศึกษา (Education) นับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ตลอดจน
เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณา
ในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียมพนักงานในอนาคต  

ดร. ไพโรจน์  
พรหมมีเนตร 

(๒๕๕๒, บทคัดย่อ.)       

ผลการพัฒนาจากการศึกษา การปฏิบัติ และเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือให้
เป็นผู้มีสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าหาญ จิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผล มี
ความรู้ความสามารถ  

ดร. เกรียงไกรยศ  
พันธุ์ไทย 

๒๕๕๒), บทคัดย่อ.   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนา
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ 
บวรนันทกุล  

(๒๕๕๗, หน้า ๑๙๒.)      

การเสริมสร้างศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่าน
การด าเนินการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้ งนี้
เพ่ือจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับตนเอง ยอมรับผลการประเมินและยินยอม 
ที่จะปรับปรุงแก้ผลการปฏิบัติงานของตน 

                                                           

 
๙๘ฐนันดร์ศักดิ์  บวรนันทกุล ดร., "การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ",

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, เล่มที่ ๑๘๖ ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗): ๑๙๒.      



๗๘ 
 

  ๒.๕.๓.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  
 พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณส วโร)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาองค์การ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาคน (Group 
development) ซึ่งเป็นระดับกลางน้ าของการพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการด้วยการสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) ในการสร้างกระบวนการทางความคิด ในแต่ละด้านมาประสานร่วมมือ ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององค์การ๙๙  
  ดร. พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่มุ่งเน้นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท 
๔ และสัปปุริสธรรม ๗๑๐๐    
 ดร. ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก

พระพุทธศาสนาสู่ระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008*" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญาให้เป็นผู้มีจริยธรรม และ

คุณธรรม ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งก็

คือ การมีหลักการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ดี ส าหรับหลักการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีหลายแนวคิด หนึ่งในนั้นก็คือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้หลักจริยธรรมในการบริหารและพัฒนาโดยมี

                                                           

  
๙๙พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณส วโร), "การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน" , รวมบทคัดย่อและองค์ความรู้ หลักสูตรพุทธศาสดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๖, หน้า ๓๗. รวบรวมจัดพิมพ์โดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  

๑๐๐พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร ดร., "รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์", วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๗): ๗๑.    



๗๙ 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา และใจ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและ

สามารถน ามาใช้บูรณาการเข้าหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างดี๑๐๑ 

 ดร.  พูนสุข มาศรังสรรค์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิง

พุทธบูรณาการ" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า คนในสถาบันครอบครัวและสถาบันอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

สามารถใช้ประโยชน์จากหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยการน ามาประยุกต์ร่วมกับ

แนวทางการด าเนินการของประเทศทางตะวันตก ตะวันออก และประเทศไทย ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์

ปัจจุบัน เป็นการจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือใช้จัดการกับความรุนแรงใน

ครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับแต่ละปัจเจก

บุคคลเริ่มลงมือน าไปจัดการฯได้เองอย่างรีบด่วน และหมั่นน าไปปฏิบัติในระยะยาว และแผ่ขยายไป

ในองค์รวมของสังคม ในมิติของ ๑)  การเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นความก้าวร้าวรุนแรง ให้เป็นความ

เข้าใจอันดีต่อกัน (Transformation) ๒)  การหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับต่างๆ รวมถึง

การป้องกันมิให้เกิดการซ้ าซ้อน (Solution in terms of problem solving and prevention) และ

การเยียวยา (Healing) รักษาใจตนให้สงบสันติไปพร้อมๆ กับคนในครอบครัว๑๐๒ 

  ดร. วันชัย สุขตาม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์" ผล

การศึกษาวิจัยพบว่า การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีพุทธ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ 

ได้แก่ การพัฒนาองค์การ (Organization development) และการพัฒนาระดับบุคคล (Individual 

development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การมีชีวิตประเสริฐ การท า

ให้มีปัญญารู้ความจริงตามความความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม๑๐๓ 

  ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง และ ดร. บุษกร วัฒนบุตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การน าพุทธญาณ

วิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน" ผลการ

                                                           

 
๑๐๑ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล, ดร., "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการ

บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008*", วารสารศิลปะศาสตร์ปริทัศน์, ๔ ปีที่๙ ฉบับที่ ๑๘ (กรกฎาคม - 
ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖.  
 

๑๐๒พูนสุข มาศรังสรรค์ ดร., "การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ", พุทธศาสตร
ดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

  
๑๐๓วันชัย สุขตาม ดร., "การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์", รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๕). 



๘๐ 
 

ศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในประเด็นการสร้างและพัฒนาทุน

มนุษย์ไว้ว่า วิธีการไตรสิกขา จะก่อให้เกิดการสร้างทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้

องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี 

และมีความสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ วิชาการด้านต่างๆ ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร คือการให้การศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรม โดยใช้

พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถี

พุทธในการผลิตมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเพ่ือเป็นตัวแบบในการด าเนินชีวิตของ

มนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา๑๐๔ 

 ดร. วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนล่าง ๒" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ๒ ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ มีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจ าปี การฝึกอบรม

ขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์ความรู้ ในการพัฒนา ด้าน

สมาธิ มีการส่งเสริมให้บุคลากรท าสมาธิให้จิตใจสงบสุขก่อนปฏิบัติงานอยู่เสมอ ด้านปัญญา สนับสนุน

ให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการท างาน๑๐๕   

 ดร. ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

หลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรทุก

องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา 

ที่จะสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนให้บุคลากรตระหนักในคุณค่าของตนเอง

                                                           

  
๑๐๔

 บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร., และ  บุษกร วัฒนบุตร ดร., "การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัว

แบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๓๘ ฉบับ
ที่ ๒ ๗๑ – ๘๑ (๒๕๕๕): ๗๘. 

  
๑๐๕

 วิชญาภา เมธีวรฉัตร ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนล่าง ๒" , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



๘๑ 
 

ที่มีต่อองค์กร และการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร สร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ช่วยน าพา

องค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐๖ 

 ดร. จักรวาล สุขไมตรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว

พุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของ

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง องค์การ

สังคม ซึ่งกระบวนการวางแผนการงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ คือให้การศึกษา ให้การฝึกอบรม และให้การพัฒนา อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาถึง

แรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

ให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑ การศึกษา ๒ ครอบครัว ๓ การให้

รางวัล ๔ ค่านิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา  แต่กระนั้นก็ตาม สภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าสภาพ

สังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อต่างๆ ก็มีผลอย่างมากต่อแรงจูงใจเช่นกัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมที่ดีงาม เกิ ด

การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญขึ้น 

ตลอดจนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนไปในสิ่งที่

ถูกต้อง๑๐๗    

 พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทรัพยามนุษย์ตาม

หลักไตรสิกขาของกรมสารวัตรทหารเรือ" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้หลักพุทธธรรมเช่นหลัก

ไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือก าลังพล สามารถช่วยส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ เป็นเสมือนอาวุธส าหรับป้องกันและท าลายอันตรายต่างๆ ที่จะ

สามารถส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ และเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ความรักความสามัคคี   

                                                           

 
๑๐๖ ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของ

สถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).     
 

๑๐๗ จักรวาล สุขไมตรี ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    



๘๒ 
 

ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนตลอดไป๑๐๘ 

 ดร.  พระวิมาน คัมภีรปัญฺโ  (ตรีกมล)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง" การศึกษาวิเคราะห์ศีล๕ ใน

ฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพในรูปแบบต่างๆ" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการ

ไม่ใช้ความรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรม ไม่กดขี่และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง 

สังคม การช่วยเหลือเกื้อกูล การป้องกันภัยคุกคาม การให้อภัย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การ

ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก ศีลข้อ ๒ ครอบคลุมถึงการไม่ฉก

ฉวยหรือข่มขู่บังคับหรือผลประโยชน์อ่ืนด้วยอ านาจ ไม่ท าลายเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น 

ศีลข้อ ๓ ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมให้มีความ

เท่าเทียมกันทางเพศ ป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศีลข้อ ๔ 

ครอบคลุมถึงการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงข้อมูลข่าวสาร ไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้เกิดความสับสน การไม่

ละเมิดสิทธิในการับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต การไม่สรรเสริญหรือให้ความชอบธรรมกับการ

ใช้ความรุนแรง และ ศีลข้อ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ด้าน คือ ด้านป้องกันอบายมุข ความเสื่อมทรามทาง

สังคม ด้านป้องกันอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ด้านการส่งเสริม

อุดมการณ์แบบสันติวิธี สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายอย่างสันติ๑๐๙  

 ดร. อนุวัต กระสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนว

พุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ๑)  ด้านการฝึกอบรม ต้องส่งเสริมให้เยาวชน

นักเรียนท ากิจกรรม เช่น เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม ต้องปลูกฝังให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้แก่เด็กโดย

ให้การอบรม ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเรียบร้อยและมาก่อนเวลา

                                                           

  
๑๐๘ พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์), "การพัฒนาทรัพยามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรม

สารวัตรทหารเรือ" พุทธศาสนมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕)  , ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิต มจร ส่วนกลาง ศูนย์วัดศรีสุดาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕, หน้า ๑๔๑,  รวบรวมและจัดพิมพ์โดย คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 
 

๑๐๙ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล) ดร., "การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ", พุทธศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๕).   



๘๓ 
 

เรียน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ให้ได้ด้วยการมีสติในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพราะการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคลแบบบูรณาการ

โดยเฉพาะศีล เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกพฤติกรรมของเยาวชนให้มีระเบียบวินัย เพราะว่า

วินัยนั้นเป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วย

การจัดระเบียบชีวิตและจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม ๒)  ด้านการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เยาวชน 

นักเรยีน ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจเพ่ือเน้นการแยกแยะด้านจิตใจให้มีความมั่นคงมากขึ้น รับรู้เท่าทัน

กระแสบริโภคนิยม เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภค

นิยม ก็เป็นอีกระบบหนึ่งของการศึกษา เพ่ือให้เยาวชนมีระบบการพัฒนาที่ดี มั่นคง และมีสมาธิกับ

การสร้างความเจริญให้กับตนเองด้วย การพัฒนาจิตใจและมีความเพียรพยายามสู้งาน มีขันติ ความ

อดทน มีสัจจะมีความจริงจัง มีอธิษฐานความเด็ดเดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนักแน่นเข้มแข็ง

มั่นคงของจิตใจที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ๓)  ด้านการพัฒนา เยาวชนต้องพยายามหมั่นศึกษาหา

ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้มากๆ ต้องพยายามท าในสิ่งที่ตั้งใจ ไม่จดจ าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็น

ประโยชน์มาคิดมาเก็บไว้ ต้องพยายาม ใช้สื่อต่างๆ ให้เป็นประโยชน์และต้องใช้ให้เป็น ด้วยการศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติม ต้องพยายามหาบุคลากรเข้ามาช่วยในการพัฒนาเยาวชนในด้านการฝึ กอบรม

เกี่ยวกับหลักปัญญาเชิงพุทธ ควบคุมอารมณ์ให้ดี คิดก่อนท าด้วยการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 

เพราะการพัฒนาในขั้นปัญญานั้นสมาธิจึงจะมีปัญญา สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้เกิดปัญญาเดินหน้า

ท างานด้วยความมุ่งมั่น เพียรพยายามพร้อมกันนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างปกติสุข แล้วสามารถหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระได้ด้วย

ปัญญา๑๑๐     

 ดร.  ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ" ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑)  พัฒนาให้มนุษย์

เป็นคนมีประสิทธิภาพในการท างาน ๒)  เป็นคนดีมีความสุข และ ๓)  พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง โดยเข้าสู่

                                                           

 
๑๑๐

 อนุวัต กระสังข์ ดร., "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภค

นิยม", พุทธศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๖).   

 



๘๔ 
 

ภาวะนิพพานหรือนิโรธ โดยกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี ๔ กระบวนทัศน์ คือ 

๑) กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือผลงาน ๒) กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ ๓)  กระบวนทัศน์

พัฒนาระดับโลกียธรรม และ ๔) กระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม ซึ่งการพัฒนาจะ

ความส าเร็จได้ต้องมีการพัฒนาครบทุกองค์ประกอบ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 

ส าหรับการพัฒนาระดับบุคคล ความเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ และวิเคราะห์ถึงความพร้อมของบุคลากร แล้วจึงมาก าหนด

สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่พัฒนาแล้วสมรรถนะย่อมเปลี่ยนแปลงไปและจะกลับมามีผลต่อ

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานขององค์การได้๑๑๑ 

 ผศ.ดร. ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ความรู้ที่ขาดหายไปของความเป็นพลเมือง

โลก" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโดย

ตามแนวทางในพระพุทธศาสนานั้น ทั้งครูอาจารย์และผู้เรียนต่างก็จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรม

ชีวิตด้านใน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีความส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ที่มักถูกมองข้ามไปก็คือ ครู

อาจารย์ กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป คือ ไตรสิกขา อันได้แก่ กระบวนการ

เรียนรู้ด้านศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโลกตาม

แนวทางในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน เกื้อกูลกัน แก้ปัญหาและ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน รวมทั้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๑๑๒ 

 รศ.ดร.  ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา 

๔" ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อย่าง

เป็นวิทยาศาสตร์ท าให้สามารถอธิบายวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาได้อย่างเป็นระเบียบวิธี จึงเป็น

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ถ้าเราสามารถพัฒนาตนได้ มนุษย์โดยทั่วไปการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

ก็คงจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขโดยทั่วกัน สิ่งส าคัญเป็นการลดปัญหาที่มีอยู่หรือปัญหาที่มี

อยู่ให้หมดไปและป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดปัญหาเก่าซ้ าเพราะมีภูมิคุ้มกันตนนั้นเอง๑๑๓  

                                                           

 
๑๑๑ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ดร., "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ", ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ

ประศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).   
 

๑๑๒ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  ผศ.ดร., "ความรู้ที่ขาดหายไปของความเป็นพลเมืองโลก" วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์,  ปีท่ี ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก (๒๕๕๖): ๘๖.   
 

๑๑๓ ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รศ.,ดร., "การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔", สารนิพนธ์พุทธ
ศาสตรบัณฑิต, (๒๕๕๗): ๒๔๗.    



๘๕ 
 

  ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กล่าวไว้ใน "เอกสารประกอบการสอน: การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์" ว่า ความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ 
ความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากเดิมไปสู่ภาวะใหม่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน
โครงการใหม่ๆ๑๑๔  
  ประวีณ ณ นคร และคณะ กล่าวไว้ใน "เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล" ว่า 

ชีวิตและผลงานของบุคคลถูกปั้นแต่งโดยสภาพที่เขาท างานอยู่ สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมใน

องค์กร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกปลอดภัย ท างานอย่างมั่นใจ ตั้งใจท าให้กิจการประสบ

ความส าเร็จ๑๑๕  

 สรุปว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการน าหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีปกติสุข สามารถพัฒนาทั้งร่างกายและ
จิตใจให้เป็นอารยชนและสามารถส่งผลในอนาคตได้ตลอดเวลาจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเข้า
สู่กระแสพระนิพพานในที่สุด  
  ตารางที่ ๒.๒๙ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ดร. พระมหาธฤติ 
วิโรจโน  
(๒๕๕๗,  

หน้า ๗๑.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นหลักธรรมที่ เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗    

 
 
 
 

                                                           

  
๑๑๔  เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผศ.ดร.,  เอกสารประกอบการสอน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 

(ภาควิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.   

  
๑๑๕ ประวีณ ณ นคร และคณะ, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒๒, 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๓๘๓.    



๘๖ 
 

  ตารางที่ ๒.๒๙ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

ดร.ไพโรจน์  
ศุภทีปมงคล  

(๒๕๕๗, หน้า ๗๖.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญา
ให้เป็นผู้มีจริยธรรม และคุณธรรม ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ของโลก
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งก็คือ การมีหลักการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ด ี

ดร. วันชัย สุขตาม 
(๒๕๕๕, บทน า.) 

การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีพุทธ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ 
ระดับ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ (Organization development) และการ
พัฒนาระดับบุคคล (Individual development) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ศ.ดร.บุญทัน  
ดอกไธสง และ   

ดร. บุษกร  
วัฒนบุตร 

(๒๕๕๕, หน้า ๗๘.) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในประเด็นการสร้างและ
พัฒนาทุนมนุษย์ไว้ว่า วิธีการไตรสิกขา จะก่อให้เกิดการสร้างทุนมนุษย์ของ
แต่ละองค์กร เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข 

ดร. วิชญาภา  
เมธีวรฉัตร 

(๒๕๕๘, บทคัดย่อ.) 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
งานอย่างเต็มที่ การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ 
ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์ความรู้ ในการพัฒนา ด้านปัญญา สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการท างาน 

ดร.  ณัฐชนันตร์  
อยู่สีมารักษ์ 

(๒๕๕๘, บทคัดย่อ.)    

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา ที่จะ
สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 

 
 
 
 
 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 



๘๗ 
 

 ตารางที่ ๒.๒๙ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

ดร. จักรวาล สุขไมตรี 
(๒๕๕๘, บทคัดย่อ.)     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการ
ประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง 
องค์การสังคม ซึ่งกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้
มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คือให้การศึกษา ให้การ
ฝึกอบรม และให้การพัฒนา 

พระมหาปัญจะ       
กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์)  
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๔๑.)   

การใช้หลักพุทธธรรมเช่นหลักไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือก าลังพล สามารถช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงาน สร้าง
ความเชื่อถือไว้วางใจ เป็นเสมือนอาวุธส าหรับป้องกันและท าลายอันตราย
ต่างๆ ที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเสริมสร้าง
ความเป็นปึกแผ่น ความรักความสามัคคี  ความเจริญก้าวหน้าและความ
เจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 

 
 
 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

ดร.  พระวิมาน  
คัมภีรปัญฺโ  (ตรีกมล)  
(๒๕๕๕, บทคัดย่อ.)     

ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความรุนแรงทางสังคม วัฒนธรรม ไม่กดขี่
และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การช่วยเหลือ
เกื้อกูล การป้องกันภัยคุกคาม การให้อภัย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การ
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก 

 ดร. อนุวัต กระสังข์ 
(๒๕๕๖, บทคัดย่อ.)   

๑)  ด้านการฝึกอบรม ต้องส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนท ากิจกรรม เช่น เข้า
ค่ายอบรมปฏิบัติธรรม ต้องปลูกฝังให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้แก่เด็กโดยให้
การอบรม ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคน
เรียบร้อยและมาก่อนเวลาเรียน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ให้ได้ด้วยการมีสติใน
การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 



๘๘ 
 

 ตารางที่ ๒.๒๙ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

ชื่อนักวิชาการ ทัศนะแนวคิด 

 
 
 

ดร. ฌาน  
ตรรกวิจารณ์ 

๒๕๕๐), บทคัดย่อ.   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑)  พัฒนา
ให้มนุษย์เป็นคนมีประสิทธิภาพในการท างาน ๒)  เป็นคนดีมีความสุข และ 
๓)  พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง โดยเข้าสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ 

ผศ.ดร. ทัศนีย์  
เจนวิถีสุข   

(๒๕๕๖, หน้า ๘๖.)   

กระบวนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโดยตาม
แนวทางในพระพุทธศาสนานั้น ทั้งครูอาจารย์และผู้เรียนต่างก็จ าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนอบรมชีวิตด้านใน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีความส าคัญใน
กระบวนการเรียนรู้ที่มักถูกมองข้ามไปก็คือ ครูอาจารย์ กระบวนการเรียนรู้
ที่สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป คือ ไตรสิกขา อันได้แก่ กระบวนการ
เรียนรู้ด้านศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองโลกตามแนวทางในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจกัน เกื้อกูลกัน แก้ปัญหาและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
รวมทั้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

รศ.ดร.  ชาติชาย 
พิทักษ์ธนาคม 

(๒๕๕๗, หน้า ๒๔๗.)    

การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ท าให้สามารถอธิบายวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาได้อย่าง
เป็นระเบียบวิธี จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ถ้าเราสามารถพัฒนา
ตนได้ มนุษย์โดยทั่วไปการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ก็คงจะเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีความสุขโดยทั่วกัน สิ่งส าคัญเป็นการลดปัญหาที่มีอยู่หรือปัญหาที่มีอยู่
ให้หมดไปและป้องกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดปัญหาเก่าซ้ าเพราะมีภูมิคุ้มกันตน
นั้นเอง 

ผศ.ดร. เติมศักดิ์  
ทองอินทร์ 

(๒๕๔๗, หน้า ๑๒.)   

ความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม ทัศนคติ ความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากเดิมไปสู่ภาวะ
ใหม่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในโครงการใหม่ๆ 

ประวีณ ณ นคร  
และคณะ 

(๒๕๔๐, หน้า ๓๘๓.)    

ชี วิ ตและผลงานของบุ คคลถู กปั้ นแต่ ง โดยสภาพที่ เ ขาท า งานอยู่ 
สภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
ปลอดภัย ท างานอย่างม่ันใจ ตั้งใจท าให้กิจการประสบความส าเร็จ 



๘๙ 
 

๒.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framwork) 
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วัจัยได้ประมวลการศึกษาวิจัยไว้ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๑ ศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อันประกอบด้วย พื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหมาก ชุมชนบ้านแคมป์สน ชุมชนบ้านทาง
แดง และชุมชนบ้านเหล่าหญ้าโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory observation) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interviews) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน ๒๕ รูป/คน 
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มพระภิกษุผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๑๐ รูป กลุ่ม
ผู้น าชุมชนผู้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๕ คน และกลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ านวน ๑๐ คน ท าการสังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Primary model) จากการบูรณาการ 
องค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยหลักไตรสิกขา ท าเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interviews form) จ านวน ๑๔ ข้อ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ
เผชิญหน้า (Face to face) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ดังที่กล่าวมาแล้ว   
  ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๒ ศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เกีย่วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้แก่  การฝึกอบรม การศึกษา และการ
พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีทางด้านการสร้างขวัญก าลังใจ และแนวคิดทฤษฎีทางด้านการ
ป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ หลักไตรสิกขา    
  ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus group 
discussion)  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือให้รับรองรูปแบบเป็นที่ยอมรับโดยมติเอก
ฉันท์ และน าทัศนแนวคิดที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ มาวิเคราะห์กับรูปแบบร่างและสังเคราะห์
เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์
เพ่ือน าเสนอเป็นผลงานวิจัยต่อไป   
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กรอบแนวคิดการวิจัย รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง   
  ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบ

การพัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย์เชิง

พุทธตาม

แนวทาง

ของ

พระสังฆ

พัฒนาใน

จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การฝึกอบรม การศึกษา 

การพัฒนา 

หลักพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
ไตรสิกขา 

แนวคิด 

ทฤษฎ ี

เกี่ยวกับ 

รูปแบบ 
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บทท่ี  ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร (Document Analysis)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews ) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) โดยผู้วิจัยล าดับขั้นตอนการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย      
 ๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ       
 ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ๓.๕  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล   

  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โ ด ย ก า ร
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  
Informants) และ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion)  จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ( Key 
Informants) เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
  

๓.๒.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 ๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews)   
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๓ กลุ่ม 
คือ  
  ๑)  กลุ่มพระภิกษุสงฆ ์ผู้ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  ๒)  กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ   
  ๓)  กลุ่มพุทธศาสนิกชน ผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  
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  โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เกี่ยวข้องในด้านรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน ๒๕ รูป/คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ดังต่อไปนี้  
  ๑) กลุ่มพระภิกษุผู้ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๑๐ รูป ดังต่อไปนี้   
  ( ๑ )  พระครูปริยัติพัชรโกวิท เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ 
 ( ๒ )  พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน 
 ( ๓ )  พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่ 
 ( ๔ )  พระนิคม ขมจิตฺโต  ประธานสงฆ์ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
 ( ๕ )  พระชิตชัย จนฺทว โส พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
 ( ๖ )  พระลอย ขนฺติวโร พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
 ( ๗ )  พระสุริยา ขนฺติโก พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
 ( ๘ )  พระสมภพ มหาลาโภ พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
  ( ๙ )  พระไพศาล วิสุทฺธิสาโร   พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
  (๑๐)  พระเพ่ิมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
  ๒)  กลุ่มผู้น าชุมชน  ผู้สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา   
๕ คน ดังต่อไปนี้  
  ( ๑ )  นายบุญท า  สอนบุญมา ก านันต าบลแคมป์สน    
 ( ๒ )  นายวีรศักดิ์ วีระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน   
  ( ๓ )  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย รองผู้ อ านวยการ โ ร ง เ รี ยนบ้ าน เหล่ าหญ้ า
 ( ๔ )  คุณประไพ บุญมา อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
 ( ๕ )  คุณทินมณี สกุลมานันท์ รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.     
  ๓)  กลุ่ ม พุทธศาสนิกชนผู้ ได้ รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ๑๐ คน ดังต่อไปนี้  
   ( ๑ )  คุณถั่วขาว สุขกล่ า พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 ( ๒ )  คุณจรูญ ศรีปาน พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 ( ๓ )  คุณสมาน พิมเสน พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 ( ๔ )  คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์ พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
  ( ๕ )  คุณประยูร คล้ายทอง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
  ( ๖ )  คุณทัศนา ชูจิตรสกุล พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
  ( ๗ )  คุณน้ าค้าง เนียมเปรม  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
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  ( ๘ )  คุณประกอบ อ่ิมน้อย  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
  ( ๙ )  คุณสนิท พันธ์ส าเนียง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
  ( ๑๐ )  คุณศิลา ตาสุ่ย พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลละเอียดทั้งในระดับลึกและกว้าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในพ้ืนที่ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๔ 
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยหมาก ชุมชนบ้านแคมป์สน ชุมชนบ้านทางแดง ชุมชนบ้านเหล่าหญ้า  
  ๓.๒.๒  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันข้อมูลการวิจัย
เรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์" โดยมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระนักวิชาการ นักวิชาการ โดยผู้วิจัยได้รับ
อนุเคราะห์จากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน ดังต่อไปนี้ 
   ๑ )  พระครูสิริพัชรโสภิต รักษาการรองผู้อ านวยการ  
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๒ )  พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี ดร.  อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา   
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๓ )  พระพีระพงศ์ ตธมฺโม ดร. ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๔ )  พระครูชัยพัชรสถิต ดร.   อาจารย์พิเศษ   
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๕ )  พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑโฒ, ดร. ประธานหลักสูตร  
     สาขาพระพุทธศาสนา 
    มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๖ )  อาจารย์สุพล ศิริ  รักษาการผู้อ านวยการ 
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๗ )  อาจารย์ปัญญา กันภัย รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๘ )  อาจารย์  อานนท์ แจ่มศรี อาจารย์พิเศษ  
     มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๙ )  ดร. วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงาน 
     สพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ 
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  ๑๐ )  ดร.  เนรมิต พรมทา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลป่า 
     แดงจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Tools) 
  ๓.๓.๑  แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation Form) เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย  
  ๓.๓.๒  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews Form) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่างเป็นประเด็นที่
ส าคัญ ทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็น จากการบูรณาการ แนวคิดทฤษฎี และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview Form) ใช้เป็น
เครื่องมือในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือประเด็นที่ส าคัญ ๑๔ ประเด็น เพ่ือ
น าไปสังเคราะห์รูปแบบร่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป  
  ๓.๓.๓  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการน ารูปแบบร่างมาเป็นเครื่องมือในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion Form) เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงทัศนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสังเคราะห์เป็นรูปแบบ และน าเสนอเป็นผลการวิจัยต่อไป  
   
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)   
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 ๓.๔.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้  
 ๑) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากเอกสารตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary) ที่เก่ียวข้องกับหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบสากล และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก และข้อมูลชั้น
ทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ  
 ๒)  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสารที่เก็บรวบรวมตาม ข้อ ๑) 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 ๓)  ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ดังต่อไปนี้  
 (๑)  ด้านข้อมูล (Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมลูแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
 ๑.  ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน  
 ๒.  ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) หลายกลุ่ม  
 (๒)  ด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีตามท่ีกล่าวอ้างอิงไว้ในบท
ที่  ๒  เป็นเครื่องมือตรวจสอบ 
 (๓)  ด้านผู้วิจัย (Researcher)  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของผู้วิจัยหลาย
ท่านที่เป็นงานวิจัยในกรอบแนวคิดทฤษฎีเดียวกันมาตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.๔.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมี
วิธีการดังต่อไปนี้     
 ๑)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ใน
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๒)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวนทั้งสิ้น ๒๕ รูป/
คน ดังต่อไปนี้  
 (๑)  กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป จากองค์การสงฆ์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศาสนา
แคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดห้วยไผ่ วัดแคมป์สน และวัดทุ่งสมอ  
 (๒)  กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน ๕ คน  จากองค์การในด้านการปกครอง และองค์กรใน
ด้านการศึกษา ในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 (๓)  กลุ่มพุทธศาสนิกชน จ านวน ๑๐ คน จากจ านวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วย
หมาก ชุมชนบ้านแคมป์สน ชุมชนบ้านทางแดง ชุมชนบ้านเหล่าหญ้า    
  โดยผู้วิจัยได้ท าหนังสือเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 
Interview Form) อย่างเป็นทางการ โดยขออนุมัติจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ลงนามรับรอง อนุมัติ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key - Informants) ก่อนลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) 
โดยผู้วิจัย ประสานขอเข้าพบด้วยตนเอง พร้อมหนังสือแนะน า มอบเอกสารหัวข้อสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๕ รูป/คน ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face 
to face) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่เก่ียวข้อง     
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 ๓)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือ
รับรองรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Key Informants) จ านวน ๑๐ รูป/คน  
 โดยผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุมัติรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มอย่างเป็น
ทางการ พร้อมเครื่องมือแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Form) ให้ผู้อ านวยการ
หลักสูตรฯ อนุมัติ  ก่อนลงพ้ืนที่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

๓.๕  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)   
 ๓.๕.๑ การจัดการข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยจ าแนกตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยมาด าเนินการดังต่อไปนี้  
 ๑) น าข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เก็บรวบรวมได้ มาศึกษาพร้อม
จัดระบบหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๒)  น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากการสัง เกตแบบมีส่ วนร่วม  (Participatory 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) มาจัดหมวดหมู่ และสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 
  ๓)  น าข้อมูลทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกต้อง   โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( Methodological Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน ตามล าดับต่อไปนี้  
 (๑)  ด้านข้อมูล (Data) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ด้านเอกสาร ใช้การรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน  
 ๒.  ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หลาย
กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 (๒)  ด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory) ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีตามท่ีกล่าวอ้างอิงไว้ในบท
ที่ ๒ เป็นเครื่องมือตรวจสอบ 
 (๓)  ด้านผู้วิจัย (Researcher)  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของผู้วิจัยหลาย
ท่านทีเ่ป็นงานวิจัยในกรอบแนวคิดทฤษฎีเดียวกันมาตรวจสอบความถูกต้อง๑๔๙  

                                                           

  ๑๔๙ สุภางค ์จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๙ - ๑๓๐.   
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  การด าเนินการมีวิธีการท าไปพร้อมๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การบันทึกข้อมูล การถอดบทสัมภาษณ์ ภาพกิจกรรม  โดยจัด
หมวดหมู่ตามความเหมาะสมของข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
 ๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการน า
ผลจากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
พ้ืนที่ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับผลของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews)  ให้เห็นถึงการเกี่ยวเนื่องและ
เชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัย      
 ๓.๕.๓  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews)  
 โดยการน าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงแนวคิดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากนั้นน าประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็น
รูปแบบร่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยบูรณาการระหว่าง บทสัมภาษณ์ กับแนวคิดทฤษฎี เพ่ือมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการสนทนา
กลุ่มเฉพาะเพ่ือรับรองรูปแบบต่อไป 
 ๓.๕.๔  น ารูปแบบร่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) มาด าเนินการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับรองรูปแบบดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับในเชิง
วิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/คน    
 ๓.๕.๕  น าข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มา
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ จึงได้ รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๓.๕.๖  น าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน (Public Hearing) ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้   
 
 
  
  



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
  ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางพระสังฆพัฒนา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑)  เพ่ือศึกษาสภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลัก

พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัย

เชิงคณุภาพ โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยรวมทั้งสิ้น ๔ ประเภท ได้แก่ 
 ๑)  การวิจัยเชิงเอกสาร    (Documentary Research)  
 ๒)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Observation)   
 ๓)  การสัมภาษณ์เชิงลึก   (In - depth Interviews)   
 ๔)  การสนทนากลุ่มเฉพาะ   (Focus Group Discussion)  
 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
๔.๑  ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔.๒  ผลการวิเคราะห์ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๓  น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์   
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๔.๑.  ผลของการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีในการศึกษาวิจัยขอเสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี้  
  ๔.๑.๑  การสังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย  
 การสัง เกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมายนั้น ผู้วิจัยได้สังเกตจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯของสถาบันทางศาสนาตาม
ขอบเขตพ้ืนการวิจัยที่ก าหนดไว้ ตามแบบสังเกตที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ค ซึ่งจากการสังเกตนั้น 
ผู้วิจัยได้พบข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯตามแบบสังเกตท่ีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  
 ๑)  สังเกตสภาพประชากรโดยท่ัวไป  
  (๑)  ลักษณะครอบครัว ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่รวมกันตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงอนุชนรุ่นหลัง หรือตั้งแต่ปูุย่าตายาย
มาจนถึงลูกหลาน เป็นครอบครัวพุทธศาสนิกชนที่ได้ประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในด้านการ
ด าเนินชีวิต มีการปฏิบัติตนทีเ่หมาะสมกับการอยู่รวมกันในครอบครัวใหญ่    
    (๒)  ลักษณะที่อยู่อาศัย ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีบ้านเป็นของตนเองอยู่ในอาณาเขตท่ีเหมาะสม อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นชุมชน  
   (๓)  การประกอบอาชีพ ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีบุคคลหลายประเภทในชุมชน ตั้งแต่ข้าราชการการปกครอง อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้าราชการครู ลูกจ้าง  ไปจนถึง เกษตรกร ซึ่งถือว่ามีอาชีพที่หลากหลายในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย  
     (๔)  ระดับการศึกษา ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีบุคคลหลายประเภทหลายระดับการศึกษาในชุมชนประกอบด้วย บุคคลไร้การศึกษา จบ
การศึกษาภาคบังคับในอดีต คือ ประถมศึกษาปีที่ ๔  ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ไปจนถึงระดับปริญญาโท 
     (๕)  การนับถือศาสนา ประชาชนในชุมชนต าบลแคมป์สนอ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีบุคคลที่นับถือศาสนาอยู่ จ านวน ๒ ศาสนา คือพระพุทธศาสนา กับ ศาสนาคริสต์ แต่ก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุข   
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

  ๒) สังเกตกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
 สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้   
 (๑) กิจกรรมท าบุญวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๕ ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวาย
เทียนพรรษา ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
  (๒)  กิจกรรมร าลึกถึงพระคุณครู เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ การไหว้ครู คือการที่ศิษย์
แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์๑   
 (๓)  กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ ผู้อ านวยการ และคณะครูโรงเรียนแคมป์
สนวิทยาคม  ได้น านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร เฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ วัดห้วยไผ่  เป็นเวลา ๓ วัน เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา  
  (๔)  กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้จัดการ อบรมโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยความ
ร่วมมือของต ารวจสันติบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนับสนุนในด้านบุคลากรอันได้แก่วิทยากรผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน  
   (๕)  กิจกรรมท าบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ ๓๘ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ทาง
โรงเรียนท าบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ ๓๘ ปีมีการเจริญพระพุทธมนต์ การสดับพระธรรมเทศนา 
การสอนศีลธรรม ไปจนถึงวิป๎สสนากรรมฐาน ยังมีโครงการมอบทุน "ปารมีทาน" โดยพระครูปลัด
ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย๒     
   (๖)  กิจกรรมอบรมนักเรียน โรงเรียน แก้วนิมิตวิทยา อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๒ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพย์ติด นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงร่วมกับโครงการธรรมะสู่
โรงเรียน ๑ วัน ๑ ความดี ถวายในหลวงโดยคณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้ให้ด้านความรู้ความ
เข้าใจรวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพย์ติด ไปจนถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้น

                                                 

  
๑
 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ,ข้อมูลภายใน, [ออนไลน์ ],  แหล่งที่มา : http://www.lao-

ya.com/index.php?name=gallery [๑ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 

  
๒
 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม, ข้อมูลภายใน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  

http://www.campsonschool.com/data_66915 [๑ ส.ค. ๒๕๕๗]. 
 



๑๐๔ 
 

โดยการสร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา การฝึกสติ เป็นต้น  
 (๗) กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในปี ๒๕๕๖รุ่นที่ ๘  นั้น เริ่มตั้งแต่ ๒ – ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๒ วัน มีกิจกรรมอาทิ กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมในด้านการ
ฝึกสติ ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้เป็น
สามเณรที่ดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม    
  (๘)  กิจกรรมเข้าค่าย เด็กดีคู่คุณธรรม โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด 
กิจกรรมเข้าค่าย เด็กดีคู่คุณธรรม โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ภายใต้โครงการ เด็กดีมีคุณธรรมโดย
การสนับสนุนของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World vision) มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบ อาทิ 
ไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ ไปจนถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการ
สร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาการฝึกสติ เป็นต้น  
 (๙)  กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ หน่วยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด พิษณุโลกได้จัดโครงการ อบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนของ คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ทั้งในด้านอาคารสถานที่และ
พระวิทยากร เป็นเวลา ๒ คือ ๓ วัน กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการฟ๎งธรรมศึกษาธรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยการพัฒนาจิตใจให้ปราศจากความเครียดการฝึกสติตามหลัก
วิป๎สสนากรรมฐานตามหลักสติป๎ฏฐาน ๔ การไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมในด้านการฝึกสติ ซึ่งทุก
กิจกรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกท่ีจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (๑๐) กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระการรักษาศีลที่วัด เป็นประจ าในทุกวันธัมมัสสวนะ 
มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มีการจัดขึ้นในแต่ละโอกาสอย่างสม่ าเสมอ  ในขณะเดียวกัน 
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็น ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าในฐานะความเป็นชาวพุทธมีการแสดงพระ
ธรรมเทศนาที่วัด เป็นประจ าในทุกวันธัมมัสสวนะ รวมทั้งในโครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาส 
มีการปฏิบัติในโครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ที่ได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาส โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของ บวร มีการปฏิบัติในโครงการต่างๆ๓  

                                                 

  
๓ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร, ข้อมูลทั่วไป,  [ออนไลน]์.  แหลง่ที่มา:  

 http://mcu.khaokho.org/?page_id=2 [๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗]. 
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  ผลจากการสังเกตกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
กิจกรรมต่างๆ มีผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้เกิดกับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก
องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อีกด้วย  
 ๓)  สังเกตโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  โครงการที่พระสงฆ์จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาใน
พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายมีดังต่อไปนี้  
   (๑) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  
   การฝึกอบรมค่ายธรรมทายาทเป็นกระบวนการที่ต้องการให้เกิดผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีโลกทัศน์และชีวทัศน์มีความสมดุลระหว่างสมองทั้งสอง
ด้าน มีความ  สมดุลระหว่างโลกกับธรรม และอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
และความเป็นไปของโลก  โดยใช้ค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการฝึกอบรม   
  (๒)  โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
 โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาเผ่าม้ง เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  
มจร. ได้จัดขึ้นโดยมองเห็นความส าคัญของการเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนาในชุมชนถิ่นทุรกันดาร 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านทางโลกและทางธรรม 
สร้างเสริมความกตัญํูกตเวที มารยาทชาวพุทธ  รวมทั้งการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและการฝึกอาชีพ
เพ่ือให้ชีวิตมีความม่ันคง ห่างไกลจากหนทางแห่งความเสื่อม  
  (๓)  โครงการอบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชน  
 โครงการอบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชน เป็นโครงการจัดขึ้นโดยมองเห็นความส าคัญ
ของการเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนา ในระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน  โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรต่าง
ในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือแบบ บวร เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตลอดจนบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนา  
  (๔)  โครงการฝึกอบรมธรรมะ สู่โรงเรียนโครงการหนึ่งวัน หนึ่งความดี ถวายใน
หลวง 
  จัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทั้ ง ในด้านการปกครอง เช่น อบต.  
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ องค์กรด้านการศึกษา และสถาบันศาสนาในบริเวณใกล้เคียงมาสมทบ ร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้
สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้บรรลุเปูาหมายที่ได้วางไว้   
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  (๕)  โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 
 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ให้เกิดข้ึนในชุมชุมที่อยู่ใกล้ชิดกับทางสถานบันทางศาสนาต่าง ๆ ที่ด าเนินงานโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสานสัมพันธ์ไมตรีกับสมาชิกในชุมชนให้มีความรักความ
สามัคคีของหมู่คณะซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนี้ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชน
เพ่ือให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ  
  ( ๖ ) โ ค ร ง ก า ร บ ร ร พ ช า ส า ม เ ณ ร ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น ป ร ะ จ า ปี 
 โครงการบรรพชาสามเณรเป็นกิจกรรมหลักที่ศาสนสถานทั่วประเทศจัดขึ้นเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สติป๎ญญา รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันทางสังคม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ 
โดยส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นการยับยั้งการที่
เยาวชนจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติตนในทางที่ผิดพลาด เพ่ือการศึกษาอบรมในด้าน
ศีลธรรมจรรยาบรรณ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ไปจนถึง
หลักสูตรบาลี นักธรรมและธรรมศึกษาที่เป็นหลักสูตรของทางคณะสงฆ์ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นทั้งผู้มีสติป๎ญญาและคุณธรรมไปในบุคคลเดียวกัน  
   (๗)  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
  จัดให้มีการฝึกอบรม การปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางของสติป๎ฏฐาน ๔ 
ทั้งในระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
 สรุปผลจากการสัง เกตโครงการพบว่า   มีการจัดโครงการต่างๆ ที่ ส่ ง เสริม
พระพุทธศาสนา โดยทางองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การสนับสนุนโดยเข้ามารับการฝึก
ปฏิบัติและพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  
  ๔)  สังเกตผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายกล่าวได้
ว่าเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากลกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สังเกตผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อฯ ได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่  ที่ ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาดังนี้ 
  (๑)  ภาวะพฤติกรรม 
 บุคคลที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น จะมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง จึงสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ในทางที่
ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ดีไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง มีการกระท าความดีโดยไม่หวังสิ่ง
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ตอบแทน ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต จึงมีความอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข  
  (๒)  อุปนิสัย 
  บุคคลที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีอุปนิสัย
ที่มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย มีความเมตตากรุณา มีการแสดงออกทางการกระท าที่ประกอบด้วย
ความสุจริตใจ มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่ปรารถนาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น
แก่ตนเองและผู้อ่ืน  
  (๓)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 บุคคลที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน มีจิตอาสาพอใจที่จะช่วยเหลือกิจการทางด้ านพระพุทธศาสนาด้วยความรักความ
สามัคคี  
   (๔)  การแสดงออกทางกาย – วาจา 
  บุคคลที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีจิตใจที่
สงบจากกิเลสและอกุศล มีสติป๎ญญาในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ส่งผลให้การแสดงออกทางกายวาจาที่
ประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม  สร้างความสุขให้เกิดข้ึนต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
ชุมชน  
 สรุปได้ว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมายมีประโยชน์ในการปรับปรุงความรู้ความสามารถ ศักยภาพ สติป๎ญญาและคุณธรรม
จริยธรรม ให้สามารถด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างปกติสุข มีไมตรีต่อกัน  เกิดความรักความสามัคคี ปรองดองระหว่างบุคคลในสังคม เกิด
ความมั่นคงทั้ งทางด้านจิตใจ ไม่หวั่น ไหวต่อความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์  มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานะของตนเอง 
ในการปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม  มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
สร้างสังคมแห่งความปรองดอง เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ถือเป็นเปูาหมายและประโยชน์
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีพึงปรารถนา ให้เกิดข้ึนกับทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในโลก 
  
  ๔.๑.๒ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews result) 
  ผู้วิจัยท าการศึกษากลุ่มประชากรเฉพาะในต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยหลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มประชากรเพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ  เกี่ยวกับ



๑๐๘ 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายเป็นส าคัญ โดย
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) ตามแนวค าถาม (Interview Guideline) ที่ได้ตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interviews result)  ผู้วิจัยได้น าเสนอครอบคลุม
ถึงกลุ่มประชากรทั้ง ๒๕ รูป/คน ที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย จากประชากร ๓ กลุ่ม คือ ๑)  กลุม่พระสงฆ์ผู้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจ านวน ๑๐ รูป ๒)  กลุ่มผู้น าชุมชนผู้เข้าร่วมและสังเกตการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาจ านวน ๕ คน   ๓) กลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ได้รับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ คน  
 ในการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้  ประกอบด้วยประเด็นเพ่ือศึกษาข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายโดยมี ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่  ชื่อ (ฉายา) 
นามสกุล อายุ/วุฒิการศึกษา/ต าแหน่ง/วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ / หมายเลขโทรศัพท์/ ลายมือชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์  
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ป๎ญหาและอุปสรรคและประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆได้ อย่างละ ๒๕ ประเด็นดังต่อไปนี้  
  ๑)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาทางด้านการศึกษา  
           (๑)  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล)จ านวน 
๒๕ ประเด็น 
   ๑.  การสอนหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมนั้น พุทธศาสนิกชนต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาก่อน อันได้แก่ หลักศีล  เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่แสดงออกว่าสิ่งที่
แสดงออกนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล ถูก – ผิด พอเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลก็จะปฏิบัติตามๆ กันไป การสอน
จึงไม่ยุ่งยากอะไร สอนให้เขารู้ว่าเมื่อเขาท าอย่างนี้จะเกิดอะไร๔  
  ๒.  หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาด้านพฤติกรรมนั้นเป็นหลักที่เน้นในการครอง
ตน เพ่ือให้มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนทั้งทางกายและวาจา หลักธรรมที่
น าไปสู่การพัฒนาทั้งกายและวาจาหรือมองในแง่พฤติกรรมนั้น พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องศีลเป็นล าดับ
ต้น เพราะหลักสีลสิกขานั้น ถือเป็นหลักธรรมที่น าไปสู่การควบคุมการกระท าทางกายและวาจา๕   

                                                 

  
๔
 สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จนฺทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , 

๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
  ๕สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล) ,  เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ,  ๙  กุมภาพันธ ์๒๕๕๙. 



๑๐๙ 
 

  ๓.  หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมได้โดยการมุ่งเน้น
ศีล ๕ เพ่ือให้มีคุณธรรมทั้งในระดับเยาวชน ฆราวาส วัดห้วยไผ่เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดูแลการปฏิบัติ
ตนตามหลัก ศีล ๕ เน้นการประกอบอาชีพสุจริต เมื่อก่อนมีป๎ญหายาเสพย์ติด เวลาเทศน์จะแบ่งเรื่อง
คุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง๖  
 ๔.  หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
ในทุกระดับ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน มีการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อมองในด้าน
พฤติกรรมคือการพัฒนาให้มีการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนา มีความรู้ทั้ง
ในทางโลกและทางธรรม มีความกตัญํูกตเวทีต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์เป็นต้น๗     
  ๕.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนรวมทั้งเยาวชน 
ซึ่งเยาวชนถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเพราะจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ การพัฒนาพฤติกรรมของ
ประชาชนรวมทั้งเยาวชนนั้นคือให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีปกติสุข ไม่สร้างป๎ญหา
ให้เกิดข้ึนทั้งกับตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ๘  
 ๖.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนเอง 
สามารถน าธรรมะมาใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมท าให้มีความโอบอ้อมอารีย์ การให้
อภัย มีความรักความสามัคคี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ไม่
เป็นขยะสังคม ไม่เป็นที่หวาดกลัวของบุคคลรอบข้าง๙    
 ๗.  การพัฒนาในด้านพฤติกรรมนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าสามารถน าหลักศีล ๕ มา
ใช้เป็นหลักในการพัฒนา เพราะบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้
เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน ศีล ๕ สามารถน ามาใช้ได้กับบุคคลในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคน
ธรรมดา ก็สามารถน ามาเป็นหลักการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม๑๐    
  ๘.  การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งกาย วาจา ใจ เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในสังคม มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้ อ่ืน มีวิธีการสอนโดยใช้

                                                 

  ๖สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่),  ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม,  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๘ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๖ เดือน 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด) , รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๐ 
 

หิริโอตตัปปะท่ีมีอยู่ในตัวของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีแนวคิดท าดี เว้นชั่ว อยู่ในหลักของมนุษยธรรม
คือมีศีลห้าบริบูรณ์๑๑  
  ๙.  หลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข เพราะหลักธรรมเช่นหลักศีล ๕ นั้นท าให้มนุษย์มีการ
ปฏิบัติตนท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เมื่อร่วมกับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย เช่น การเคารพ 
การอ่อนน้อมถ่อมตน การกราบไหว้ เป็นต้น ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของสังคมได้๑๒  
 ๑๐.  สังคมมนุษย์จะต้องมีการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือไม่ให้สังคมมี
ความวุ่นวาย เช่น หลักศีล ๕  ยกตัวอย่างเช่น ข้อ ๑ ถ้ามีการทะเลาวิวาท ก็จะเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลในสังคม ข้อ ๒ ถ้ามีการลักขโมยก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าทรัพย์ ข้อ ๓  
ถ้าผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน ก็จะเกิดป๎ญหาตบตีแย่งผู้ชาย เกิดป๎ญหาครอบครัว และโรคภัยไข้เจ็บ ข้อ ๔ 
ถ้า มีการพูดปด กล่าวความไม่จริง ก็จะท าให้ไม่มีใครเคารพนับถือ หรือท าให้เกิดป๎ญหาในด้านกิจการ
งานได้ ข้อ ๕ ถ้าจัดงานในวัด หรือที่อ่ืนๆ ถ้ามีคนดื่มสุรา ก็จะมีการทะเลาะวิวาท ดังนั้น หลักศีล ๕ 
จงึเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรมให้สามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีปกติสุข ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อตนเองและสังคม๑๓      
  ๑๑.  ใช้การปลูกฝ๎งหลักคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตการศึกษา และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้คู่
คุณธรรม ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว๑๔ 
  ๑๒  เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น 
การไหว้พระสวดมนต์ หลักศีล ๕ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ให้มีจิตสาธารณะ มีความกตัญํูกตเวทีต่อ
พ่อแม่ ทั้งไหว้พ่อแม่ไหว้พ่อแม่ และเป็นคนดีของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเป็นคนดีของสังคม๑๕ 
 ๑๓.  เพ่ือให้ชาวบ้านเข้าวัดฟ๎งธรรมทุกวันพระ เพ่ือให้มีการสัมผัสกิจกรรมของทาง
วัดเพ่ือให้น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต๑๖  

                                                 

 ๑๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด), ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.,  ๖  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
  ๑๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๑๓ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙. 
  ๑๔ สัมภาษณ์  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๑๕ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๖ สัมภาษณ์ คุณวรีศักดิ์ วีรพันธ,์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 
 

  ๑๔.  การศึกษาพระพุทธศาสนานั้นท าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่าง
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หลักศีล ๕ แนะน าให้ประชาชนน าไปใช้ เพ่ือให้ทุก
ต าบลมีหมู่บ้านศีล ๕ ที่ได้รับการรับรองจากอ าเภอตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้๑๗  
 ๑๕.  หลักพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นการส่งเสริมในด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการกระท าความดี ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับ
มารยาททางสังคม เช่นการไหว้ การกราบ เช่น หลักศีล ๕  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา๑๘   
 ๑๖.  ได้ความรู้จากพระที่มาสั่งสอนทั้งในด้านการปฏิบัติดี การรักษาศีล ลดละเลิก
จากความชั่ว เข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนามากขึ้น ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมชาวพุทธอยู่แล้ว เข้าวัด
เรียนรู้เพ่ิมยิ่งขึ้น โดยอาศัยสื่อคือ การอ่านหนังสือธรรมะที่ได้รับแจกมา รวมทั้ง ฟ๎งแผ่นวิดิทัศน์ที่มีอยู่
แล้ว ได้ความรู้จากการน าพาคณะไปเลี้ยงพระที่อยู่ในอารามต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕ – ๖ วัด๑๙  
  ๑๗.  ได้น ามาใช้ในการท าวัตรเช้า – เย็น ไปท าบุญในวันพระมีการถือศีลอุโบสถใน
วันพระ จึงได้น าเรื่องศีลมาใช้ในการด าเนินชีวิตเป็นประจ า ใช้ศีล ๕ เป็นประจ า โดยใช้หนังสือสวด
มนต์ โทรทัศน์ธรรมะให้ดู๒๐  
  ๑๘.  ไปท าบุญตักบาตรฟ๎งธรรมท ากิจกรรมในวัดด้วยความภูมิใจ ดีใจ ไม่คิดอะไร 
คิดแต่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรมบ้าง มั่นใจว่าได้บุญ มีความสบายใจ ท าตามหน้าที่ชาวพุทธ 
เช่น เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเอง จากที่
พระเทศน์สอน๒๑  
  ๑๙.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้มีความคิดในทางที่
ถูกต้อง เป็นค าตอบว่าท าอย่างไรจะท าให้ชีวิตดี คนเราต้องมีศีล ต้องควบคุมอะไรได้หมด ศีล ๕ ถือ
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ได้รับความรู้จากพระภิกษุมากที่สุด๒๒   
 

                                                 

  ๑๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๑๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙. 
  ๑๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙.  
  ๒๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๒๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 
 

  ๒๐.  พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักการใช้ชีวิต สอนให้ไม่ให้ห่วงอะไร ให้ตั้งใจ ให้น า
สิ่งภายนอกมาคิด ไม่ให้ห่วงอะไรมากไป ศึกษาบทสวดมนต์จนกลายเป็นผู้น าในการสวด มีสมาธิใน
การสวดมนต์ จึงน ามาใช้ที่บ้านด้วยการสวดมนต์เป็นประจ า นั่งสมาธิบ้าง๒๓ 
  ๒๑.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาใน
หลายด้าน เพ่ือให้มีความสุขในด้านการด าเนินชีวิตให้มีความสุข หลักธรรมที่น ามาใช้ในการแสดงออก
ทางกายวาจา ทั้งในด้านวิธีการท าบุญ การรักษาศีล ประโยชน์ของการท าบุญ การไหว้ การกราบ เป็น
ต้น๒๔  
  ๒๒.  ได้รับความรู้ในด้านการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาจาก
พระท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ทั้งในด้านความรู้เรื่อง การรักษาศีล และผลจากการรักษาศีล 
ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงการแสดงออกทางกายและวาจาต่อบุคคลรอบข้างได้๒๕  
  ๒๓.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาจากพระที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ทั้งในด้านการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สังคม การกราบ การไหว้ รวมทั้งหลักธรรมที่มีผลในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เช่น หลักศีล ๕ ซึ่ง
พยายามรักษาให้ครบถ้วน๒๖  
  ๒๔.  ได้รับความรู้จากพระสงฆ์จากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. เกี่ยวกับการ
ใช้หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี เช่นการสอนให้ท าความดี สอนให้รู้รักสามัคคี  
กตัญํุตาตามโอกาส ได้ฟ๎งเทศน์ตามวันส าคัญ เช่นวันวิสาขบูชา เทศน์มหาชาติ เป็นต้น ๒๗  
  ๒๕.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ไปท าร้ายใคร เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาใน
ด้าน ศีล ๕ ท าให้มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน การสวดมนต์ ฟ๎ง
เทศน์ มีการสวดมนต์ทุกวัน รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕๒๘   
 
 

                                                 

  ๒๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
  ๒๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
  ๒๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน , 
๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 
 

 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล)   
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านศีลดังนี้   
 ๑.  การสอนหลักพระพุทธเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม พุทธศาสนิกชนต้องมีความรู้
เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาก่อน ได้แก่ หลักศีล เพ่ือให้รู้ข้อห้ามของศีล และผลของการรักษาศีล 
 ๒.  หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาด้านพฤติกรรม เน้นในการครองตน เพ่ือให้มี
การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา 
 ๓.  พุทธศาสนิกชนต้องรู้และเลือกกระท าสิ่งที่เป็นกุศล และหลีกเลี่ยงกระท าสิ่งที่
เป็นอกุศล  
 ๔.  การปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต มีความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๕.  น าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต และมีความรู้ด้านศาสนพิธี เช่น 
การไหว้พระ กราบพระ สวดมนต์ มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมาะสม  
 ๖. พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟ๎งธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางวัดเพ่ือน า
หลักธรรมมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต มีจิตอาสาในกิจกรรมทางสังคมของชุมชน    
  (๒) การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสมาธิจ านวน ๒๕ ประเด็น  
 ๑.  การสอนหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น ต้องให้มีความรู้เกี่ยวกับหลัก
พระพุทธศาสนาก่อน ได้แก่ การมีสติโดยใช้หลักสติป๎ฏฐาน ๔  เพ่ือให้มีสติรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นเป็น
กุศลหรืออกุศล ถูก – ผิด การสอนจึงไม่ยุ่งยากอะไร สอนให้เขารู้ว่าเมื่อจิตใจของเขาเป็นอย่างนี้จะ
เกิดอะไร จะมีผลต่อตนเองและผู้อ่ืนหรือคนในครอบครัวอย่างไร  การสอนนั้นจะต้องให้เขารู้จักจิตใจ
ของตนเอง อันน าไปสู่การการกระท าและผลที่เกิดจากการกระท านั้น เมื่อมีความรู้แล้วจึงจะสามารถ
ฝึกอบรมต่อได้๒๙   
  ๒.  หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาด้านจิตใจนั้นเป็นหลักที่ เน้นในการครองตน 
เพ่ือให้มีจิตใจที่ประกอบด้วยกุศลไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนทั้งทางกายและวาจา หลักธรรมที่
น าไปสู่การพัฒนาทั้งจิตใจนั้น พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องวิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ 

                                                 

 ๒๙ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 
 

เป็นล าดับกลาง เพราะหลักจิตตสิกขานั้น ถือเป็นหลักธรรมที่น า ไปสู่การควบคุมการกระท าทาง
จิตใจ๓๐   
  ๓.  หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาจิตใจได้โดยการมุ่งเน้น
วิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔  เพ่ือให้มีคุณธรรมทั้งในระดับเยาวชน ฆารวาส วัดห้วย
ไผ่เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดูแลจิตใจตามหลัก สติป๎ฏฐาน ๔ เน้นการใช้สติในการประกอบอาชีพสุจริต๓๑  
  ๔.   หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
ในทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน มีการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อมองในด้านจิตใจ
คือการพัฒนาให้มีจิตใจคิดในทางที่ถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนา มีความรู้ทั้งในทางโลกและทาง
ธรรมเป็นต้น๓๒      
 ๕.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนรวมทั้งเยาวชน 
ซึ่งเยาวชนถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเพราะจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ การพัฒนาจิตใจของ
ประชาชนรวมทั้งเยาวชนนั้นคือให้สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ร่วมกับการพัฒนาจิตใจหรือ
กระบวนการทางความคิดในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีปกติสุข๓๓ 
  ๖.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนเอง 
สามารถน าธรรมะมาใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมท าให้มีความโอบอ้อมอารีย์ การให้
อภัย มีความรักความสามัคคี มีจิตใจที่มีความสุขในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนและสังคม ไม่เป็นขยะสังคม ไม่เป็นที่หวาดกลัวของบุคคลรอบข้าง๓๔  
  ๗.  การพัฒนาในด้านจิตใจนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าสามารถน า การควบคุมจิตใจ
โดยใช้สติ มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาได้ เพราะบุคคลที่มีจิตใจดีนั้นเพราะมีสติเข้าใจตามความเป็น
จริง ท าให้ควบคุมพฤติกรรมได้  เมื่อควบคุมได้ก็ย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน จิตใจดี ย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี สามารถน ามาใช้ได้กับบุคคลในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
พระหรือคนธรรมดา ก็สามารถน ามาเป็นหลักการคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม๓๕  

                                                 

 ๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙.  
 ๓๑ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ,  เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่),  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
 ๓๓ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ),พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ., ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๓๔ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.  



๑๑๕ 
 

  ๘.  พัฒนาจิตใจโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องสมาธิ บริหารกาย บริหารจิตให้
เข้มแข็ง โดยการพัฒนาจิตตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ มีสติในขณะคิด พูด ท า พัฒนาตามพ้ืนฐานองค์
ความรู้ของเขา กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างให้เขาด้วย โดยการใช้บุคคล
ตัวอย่างในพระพุทธศาสนา แบบอย่างที่ดี ในการท ากิจกรรมร่วมกัน๓๖  
  ๙.  หลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้คิด
ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข เมื่อร่วมกับความรู้เกี่ยวศีล ๕ และมารยาท
ไทย เช่น การเคารพ การอ่อนน้อมถ่อมตน การกราบไหว้ เป็นต้น ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างของสังคมได้๓๗  
  ๑๐.  การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาจิตใจนั้นสามารถสร้างความคิดและความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาได้ ความเข้าใจนั้นถือมีความส าคัญเก่ียวข้องกับการใช้ความคิด 
เพ่ือให้มีจิตใจที่รู้ทันสิ่งที่เข้ามากระทบกับตนเองไปจนถึงสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง๓๘   
 ๑๑.  ใช้การปลูกฝ๎งหลักคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตการศึกษา และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน มีความรู้คู่คุณธรรม รณรงค์ให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของความเคารพกราบไหว้ ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่คิดท าร้าย
บุคคลใดให้เดือดร้อน สอนให้เห็นความส าคัญของการให้อภัย จิตอาสา เป็นต้น๓๙  
  ๑๒.  เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น 
การไหว้พระสวดมนต์ หลักศีล ๕ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ให้มีจิตสาธารณะ มีความกตัญํูกตเวทีต่อ
พ่อแม่ เป็นคนดีของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ และเป็นคนดีของสังคม มีการสอนให้รู้จักก าหนดสติตาม
หลักวิป๎สสนากรรมฐาน เพ่ือให้มีจิตใจไม่ฟูุงซ่าน๔๐  
  ๑๓.  เมื่อชาวบ้านเข้าวัดฟ๎งธรรมทุกวันพระ เพ่ือให้มีการสัมผัสกิจกรรมของทางวัด
เพ่ือให้น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมในโครงการที่ทางวัดได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาส
เพ่ือให้มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ให้ด้านการปฏิบัติธรรม ท าให้มีจิตใจดีขึ้น
กว่าเดิม๔๑  
                                                 

 ๓๖ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๓๗ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙.  
 ๓๘ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๓๙ สัมภาษณ์  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๔๐ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, เมื่อวันท่ี ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 
 

  ๑๔.  ท าให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น หลักศีล 
๕ แนะน าให้ประชาชนน าไปใช้ เพ่ือให้ทุกต าบล เป็นหมู่บ้านศีล ๕ ที่ได้รับการรับรองจากอ าเภอตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการสั่งสอนหลักพระพุทธศาสนาที่ให้น ามาควบคุมจิตใจให้ดีขึ้น ทั้งการเดิน
จงกรม นั่งสมาธิ การกระท ากิจกรรมร่วมกันให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นต้น๔๒  
  ๑๕.  หลักพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นการส่งเสริมในด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการกระท าความดี ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตใจ เพื่อให้มีทัศนคติได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สะอาดจากกิเลส เป็น
บุคคลมีจิตอาสาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่หวังผลตอบแทน๔๓ 
  ๑๖.  จากการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติดี การรักษาศีล ลดละเลิกจาก
ความชั่ว ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ท า รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดทั้งพรรษารวมทั้งรักษา
อุโบสถศีลในวันธัมมัสสวนะ จึงท าให้มีสติรู้ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ความศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง
ถูกทาง มีความอ่ิมใจในบุญกุศล  ประกอบกุศลด้วยความตั้งใจ โดยไม่มีใครชักชวน๔๔  
  ๑๗.  ไปท าบุญในวันพระมีการถือศีลอุโบสถในวันพระ จึงได้น าเรื่องศีลมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเป็นประจ า ใช้ศีล ๕ เป็นประจ า กิจกรรมการฝึกอบรมที่เข้าไปร่วม คือ โครงการพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศของ มจร.  ได้รู้หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฐานะความเป็นชาวพุทธ มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาจิตตามหลักวิป๎สสนากรรมฐานโดยการพัฒนาจิตใจให้มีสติ จากบุคลากรของม
จร. จึงได้น ามาปฏิบัติที่บ้านบ้าง โดยการใช้หลักวิป๎สสนาในการฝึกสติ๔๕  
  ๑๘.  ไปท าบุญตักบาตรฟ๎งธรรมท ากิจกรรมในวัดด้วยความภูมิใจ ดีใจ ไม่คิดอะไร 
คิดแต่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรมบ้าง มั่นใจว่าได้บุญ มีความสบายใจ ท าตามหน้าที่ชาวพุทธ 
เช่น เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ท าความดีให้คนอ่ืนเห็น โครงการต่างๆ 
ของการพัฒนาจิตใจไม่ค่อยได้ไป ใช้หลักธรรมที่สอนมาใช้ในการพัฒนาจิต๔๖  
  ๑๙.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้มีความคิดในทางที่
ถูกต้อง เป็นค าตอบว่าท าอย่างไรจะท าให้ชีวิตดี ได้น าหลักธรรมมาพัฒนาจิตใจ เพราะเมื่อก่อนมีความ
ทุกข์ต้องดูแล พ่อแม่ น้อง ท าให้คิดได้ ว่าเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม มีความคิดที่ถูกต้องมากขึ้น๔๗ 

                                                 

 ๔๒ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๔๓ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๔๕ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๔๖ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 
 

 ๒๐.  พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักการใช้ชีวิต สอนให้ไม่ให้ห่วงอะไร ให้ตั้งใจ ให้น า
สิ่งภายนอกมาคิด ไม่ให้ห่วงอะไรมากไป ท าให้มีจิตใจผ่องใส ไม่คิดเบียดเบียนใคร๔๘  
  ๒๑.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาในหลาย
ด้าน เพ่ือให้มีความสุขในด้านการด าเนินชีวิตให้มีความสุข พระก็ใช้วิธีที่น ามาใช้ในการฝึกจิตใจคือ 
สอนยืน – เดิน นั่งให้มีสติ๔๙  
  ๒๒.  ได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาจิตใจให้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา
จากพระที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ทั้งในด้านความรู้เรื่อง การนั่งสมาธิ การวางมือ การ
ก าหนดลมหายใจเข้า – ออก รวมทั้งวิธีการเดินจงกรม และการก าหนดอิริยาบถย่อย ซึ่งสามารถน ามา
ปรับปรุงการแสดงออกทางกายและวาจาต่อบุคคลรอบข้างได้๕๐     
 ๒๓.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาจากพระท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ทั้งในด้านการฝึกจิตใจ คิดประกอบกุศล
ในทางท่ีถูกต้อง การไหว้พระสวดมนต์ นั่งวิป๎สสนา เดินจงกรมรวมทั้งหลักธรรมที่มีผลในการฝึกจิตใจ
เพ่ือให้มีความเมตตาต่อผู้อื่น และความตั้งใจในการท างานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ๕๑  
  ๒๔.  ได้รับความรู้จากพระสงฆ์จากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.เกี่ยวกับการใช้
หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการคิดดี เช่นการสอนให้ใช้ความคิดมาปรับปรุงการกระท า สอนให้รู้รัก
สามัคคี  กตัญํุตาตามโอกาส ได้ฟ๎งเทศน์ตามวันส าคัญ เช่นวันวิสาขบูชา เทศน์มหาชาติ เป็นต้น 
ได้รับความรู้ว่า จิตใจที่ใฝุดีน าความสุขมาให้  การฟ๎งด้วยจิตใจดีย่อมมีป๎ญญา๕๒  
  ๒๕.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่จะน ามาใช้ฝึกจิตใจให้
ใช้ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ไปท าร้ายใคร เช่นหลัก หัวใจเศรษฐี  เพ่ือ
ท าให้มีจิตใจที่เป็นกุศล ท าให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน การ
สวดมนต์ ฟ๎งเทศน์ มีการสวดมนต์ทุกวัน รวมทั้งการปฏิบัติสมาธิเดินจงกรม๕๓  
   วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) 

                                                 

 ๔๘ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๔๙ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๕๐ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๕๑ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน, 
๘ กุมภาพันธ.์ ๒๕๕๙.  
 ๕๓ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย, เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๘ 
 

 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) ดังนี้   
 ๑.  การสอนหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น ได้จัดให้มีการฝึกสติตามหลัก
สติป๎ฏฐาน ๔ เพ่ือให้มีสติรู้ว่า  สิ่งที่กระท าและแสดงออกนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ในด้านความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิต   
  ๒.  การพัฒนาจิตใจเกิดกระบวนการทางความคิดในการด าเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยการลดละความชั่ว เลือกประกอบอาชีพสุจริต  
 ๓.  น าหลักการพัฒนาจิตมาขจัดบาปอกุศลทั้งปวงที่จะเข้าครอบง าจิตใจ 
  ๔.  บุคคลมีจริตที่ต่างกัน ต้องพัฒนาตามฐานองค์ความรู้ของเขา 
  ๕.  การสอนให้รู้จักก าหนดสติ เพ่ือให้มีจิตใจสะอาด สว่าง สงบ โดยน าหลัก
พระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจ 
 ๖.  การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาจิตที่ทางวัดจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ท าให้จิตใจมี
ความเอิบอิ่มในบุญกุศล ชีวิตมีความสุข มีจิตใจเบิกบาน และเข้าร่วมปฏิบัติด้วยความตั้งใจโดยไม่มีใคร
ชักชวน    
  (๓)  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญาจ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
 ๑.  การสอนหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญานั้น เขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักพระพุทธศาสนาก่อน อันได้แก่ หลักพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง พุทธประวัติ และพระสูตร 
เพ่ือให้มีสติป๎ญญา การสอนนั้นจะต้องให้เขารู้จักสติป๎ญญาของตนเอง อันน าไปสู่การการกระท าและ
ผลที่เกิดจากการกระท านั้น เมื่อมีความรู้แล้วจึงจะสามารถฝึกอบรมต่อได้๕๔  
  ๒.  หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสติป๎ญญานั้นเป็นหลักที่เน้นในด้านการใช้
เหตุผล เพ่ือให้มีสติป๎ญญาที่ประกอบด้วยกุศลไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืนทั้งทางกายและวาจา 
หลักธรรมที่น าไปสู่การพัฒนาสติป๎ญญานั้น พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการใช้เหตุผล ถือเป็นหลักธรรม
ที่น าไปสู่การควบคุมท้ังการกระท าทางใจและการกระท าทางกายและวาจา๕๕  
  ๓.  หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาสติป๎ญญาได้ โดยการมุ่งเน้น
การพิจารณาโดยการใช้เหตุผล เพ่ือให้มีคุณธรรมทั้งในระดับเยาวชน ฆารวาส เน้นการใช้ป๎ญญาใน

                                                 

 ๕๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๕๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๑๙ 
 

การประกอบอาชีพสุจริต เมื่อก่อนมีป๎ญหายาเสพย์ติด เวลาเทศน์จะแบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและ
ทางธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง๕๖   
 ๔.  หลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
ในทุกระดับ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชน มีการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมเมื่อมองในสติป๎ญญา
คือการพัฒนาให้มีสติป๎ญญาในทางท่ีถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนา มีความรู้ทั้งในทางโลกและทาง
ธรรมเป็นต้น๕๗  
  ๕.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนรวมทั้งเยาวชน 
การพัฒนาสติป๎ญญาของประชาชนรวมทั้งเยาวชนนั้นคือให้สามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้
ร่วมกับการพัฒนาสติป๎ญญากระบวนการทางความรู้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีปกติสุข ไม่
สร้างป๎ญหาให้เกิดข้ึนทั้งกับตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ๕๘  
  ๖.  พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนเอง 
สามารถน าธรรมะมาใช้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมท าให้มีความโอบอ้อมอารีย์ การให้
อภัย มีความรักความสามัคคี มีสติป๎ญญาในการคิดและปฏิบัติที่เหมาะสมไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนและสังคม ไม่เป็นขยะสังคม ไม่เป็นที่หวาดกลัวของบุคคลรอบข้าง๕๙  
  ๗.  การพัฒนาในด้านสติป๎ญญานั้นพระพุทธศาสนาถือว่าสามารถน าหลักธรรมทุก
หมวดมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาสติป๎ญญาให้เกิดความเหมาะสมได้ เพราะบุคคลที่มีสติป๎ญญาที่
ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ย่อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นพระหรือคนธรรมดา ก็สามารถน ามาเป็นหลักธรรมในการพัฒนาสติป๎ญญาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม๖๐   
  ๘.  แนะน าบอกกล่าวด้วยเมตตาธรรม ปฏิบัติด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกัน 
พัฒนากาย วาจา ใจ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเสมือนญาติพ่ีน้องของตนเอง 

                                                 

 ๕๖ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๕๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๕๘ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๖๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 



๑๒๐ 
 

ทรัพยากรมนุษย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมือมีธรรมประจ าใจ ฝึกฝนพัฒนาตนเองในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่
พัฒนาตนเองดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด ๖๑  
  ๙.  หลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาสติป๎ญญาให้คิด 
พูด และท า ในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุข น าหลักพระพุทธศาสนามา
พัฒนาสติป๎ญญาที่ร่วมกับหลักการพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิเพ่ือท าให้มนุษย์มีการปฏิบัติตนท าประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม เมื่อร่วมกับความรู้เกี่ยวศีล ๕ และมารยาทไทย เช่น การเคารพ การอ่อนน้อม
ถ่อมตน การกราบไหว้ เป็นต้น ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของสังคมได้๖๒  
  ๑๐.  การพัฒนาสติป๎ญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถสร้างความคิด
และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาได้ ความเข้าใจนั้นถือมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ความคิด เพื่อให้มีจิตใจที่รู้ทันสิ่งที่เข้ามากระทบกับตนเองไปจนถึงสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
มีจิตใจที่ผ่องใส สามารถแก้ป๎ญหาที่มีอยู่ได้อย่างถูกวิธี มีจิตใจที่เป็นกุศล สามารถด ารงตนอยู่ในทางที่
เป็นกุศลได้อย่างถูกต้อง๖๓  
  ๑๑.  การสอนให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน  เช่นเรื่องศีล เป็นต้น เพ่ือให้มีสติป๎ญญาสามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การศึกษา เช่น การน าหลักสมาธิมาใช้สั่งสอนเพ่ือให้มีสมาธิในการเรียน  มีความตั้งใจในการเรียน มี
ความสงบทั้งกายและใจ ให้รู้ว่า จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น๖๔  
  ๑๒.  เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น 
การไหว้พระสวดมนต์ หลักศีล ๕ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ให้มีจิตสาธารณะ มีความกตัญํูกตเวทีต่อ
พ่อแม่ ทั้งไหว้พ่อแม่ไหว้พ่อแม่ และเป็นคนดีของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์ ตลอดจนเป็นคนดีของสังคม๖๕  
  ๑๓.  เมื่อชาวบ้านเข้าวัดฟ๎งธรรมทุกวันพระ เพ่ือให้มีการสัมผัสกิจกรรมของทางวัด
เพ่ือให้น ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมในโครงการที่ทางวัดได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาส
เพ่ือให้มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การฟ๎งเทศน์ กฐิน ฯลฯ ท าให้ชาวบ้าน
มีสติป๎ญญาดีข้ึนเก่ียวกับหลักพระพุทธศาสนา ฟ๎งจากพระธรรมเทศนา๖๖   
                                                 

 ๖๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.,  ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๖๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
 ๖๓ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๖๔ สัมภาษณ์  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ๙ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙. 
 ๖๕ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๖๖ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 
 

  ๑๔.  โครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาสติป๎ญญา คือ มีความรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละกิจกรรมหรือ
โครงการจะมีการสั่งสอนหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ในสังคม รวมถึง
วิธีการน าไปปฏิบัติ ในแต่ละโครงการมีการแจกหนังสือให้ท าให้คนที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้๖๗  
  ๑๕.  หลักพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นการส่งเสริมในด้านจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในการกระท าความดี ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางกาย
ทางวาจาและทางใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ใน
ขณะเดียวกัน ทางด้านจิตใจ มีจิตใจที่สงบจากกิเลส เข้าใจสภาพความจริง๖๘  
 ๑๖.  จากการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติดี การรักษาศีล ลดละเลิกจาก
ความชั่ว รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตลอดทั้ง
พรรษารวมทั้งรักษาอุโบสถศีลในวันธัมมัสวนะ จึงมีสติป๎ญญารู้ว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว มีสภาพจิตใจที่
เข้าใจในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลรอบข้าง๖๙  
  ๑๗.  ไปท าบุญในวันพระมีการถือศีลอุโบสถในวันพระ จึงได้น าเรื่องศีลมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเป็นประจ า ใช้ศีล ๕ เป็นประจ า กิจกรรมการฝึกอบรมที่เข้าไปร่วม คือ โครงการพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศของ มจร.  ได้รู้หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฐานะความเป็นชาวพุทธ มีสติป๎ญญา
ในการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา๗๐  
  ๑๘.  ไปท าบุญตักบาตรฟ๎งธรรมท ากิจกรรมในวัดด้วยความภูมิใจ ดีใจ ไม่คิดอะไร 
คิดแต่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรม รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ท าความดีให้คนอ่ืนเห็น เป็นมิตร
กับทุกคน โดยใช้สติ รู้สิ่งดีไม่ดี พอตั้งสติได้ก็จะรู้ กินอยู่ก็พอเพียง ไม่ฟูุงเฟูอ ความอดทนทนได้ อยู่ได้
อย่างมีความสุข๗๑  
  ๑๙. พระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้มีความคิดในทางที่
ถูกต้อง เป็นค าตอบว่าท าอย่างไรจะท าให้ชีวิตดี คนเราต้องมีศีล ต้องควบคุมอะไรได้หมด ศีล ๕ ถือ
เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ได้น าหลักธรรมมาพัฒนาจิตใจ มีความคิดท่ีถูกต้องมากขึ้น หลักการพัฒนา

                                                 

 ๖๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙, 
 ๖๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
 ๖๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 
 

จิตคือความไม่ประมาท การใช้ชีวิต ถ้าอยู่ในศีล – ในธรรม ทุกอย่างจะดีตามมา คิดดี ท าดี ก็จะดี
ทั้งหมด๗๒ 
     ๒๐.  พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักการใช้ชีวิต สอนให้ไม่ให้ห่วงอะไร ให้ตั้งใจ ให้น า
สิ่งภายนอกมาคิด ไม่ให้ห่วงอะไรมากไป ท าให้มีจิตใจผ่องใส ไม่คิดเบียดเบียนใครมีสติป๎ญญาจากการ
ฟ๎งการสั่งสอน จึงท าให้ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น มีการคิดที่มีสติ พระท่านจะสั่งสอน
เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็จ าได้ และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต๗๓  
  ๒๑.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาตามหลักพระพุทธศาสนา
ในหลายด้าน เพ่ือให้มีความสุขในด้านการด าเนินชีวิตให้มีความสุข พระก็ใช้วิธีที่น ามาใช้ในการพัฒนา
สติป๎ญญาเก่ียวกับพระพุทธศาสนา๗๔   
  ๒๒.   ได้ รั บความรู้ ในด้ านการ พัฒนาสติป๎ญญาให้ ถู กต้อ งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาจากพระที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ทั้งในด้านความรู้เรื่อง วิธีการท าบุญ 
ทัศนะคติในด้านการท าบุญ การใช้สติในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงการ
แสดงออกทางกายและวาจาต่อบุคคลรอบข้างได้๗๕   
  ๒๓.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาพัฒนาสติป๎ญญา ในการประกอบกุศลในทางที่ถูกต้อง การไหว้พระสวดมนต์ นั่ง
วิป๎สสนา เดินจงกรมรวมทั้งหลักธรรมที่มีผลในการพัฒนาสติป๎ญญา การแสดงออกต่อผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องเช่น และความตั้งใจในการท างานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ๗๖   
  ๒๔.  ได้รับความรู้จากพระสงฆ์จากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. เกี่ยวกับการ
ใช้หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างสติป๎ญญา เช่นการสอนให้ใช้สติป๎ญญามาปรับปรุงความคิด
และน ามาปรับปรุงการกระท า สอนให้รู้รักสามัคคี  กตัญํุตาตามโอกาส มีสติป๎ญญาแนะน าผู้อ่ืน
ในทางท่ีถูกต้อง เป็นบุญกุศล  ได้ฟ๎งเทศน์ตามวันส าคัญ เช่นวันวิสาขบูชา เทศน์มหาชาติ เป็นต้น๗๗   
  ๒๕.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่จะน ามาใช้พัฒนา
สติป๎ญญาเพ่ือให้ใช้ในการคิดและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ไปท าร้ายใคร ท า

                                                 

 ๗๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๗๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๗๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ .  
 ๗๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๗๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, เมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๗๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน,  
๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 
 

ให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืน การสวดมนต์ ฟ๎งเทศน์ มีการ
สวดมนต์ทุกวัน๗๘ 
   วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญา  
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญาดังนี้   
 ๑.  การสอนหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญานั้น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ทั้งพุทธประวัติ และพระสูตร เพ่ือน าสิ่ง
เหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสติป๎ญญา 
  ๒.  การน าหลักธรรมทุกหมวดมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาสติป๎ญญา เน้นการ
พิจารณาโดยใช้เหตุผล เป็นกระบวนการทางความรู้ บุคคลที่มีสติป๎ญญาที่ถูกต้อง ย่อมไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  ๓. มีวิธีการสอนโดยแบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยการพัฒนาให้
เห็นเป็นรูปธรรมในการคิดและปฏิบัติที่เหมาะสม 
  ๔.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาน ามาใช้กับตน เช่น การท าบุญ
สร้างบุญกุศล จะกระท าอย่างมีเหตุผล เหมาะสมในสิ่งที่ควรกระท า  
 ๕. การศึกษาจากหนังสือที่มีการแจกให้ ท าให้พัฒนาสติป๎ญญาจากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ก็ได้
รู้ สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ และการด ารงตนอย่างถูกต้อง   
 ๒)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาทางด้านการฝึกอบรม  
           (๑)  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรมจ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
    ๑.  การฝึกอบรมนั้นเป็นการฝึกอบรมตามโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยก าหนดให้ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนฯเป็นผู้ด าเนินงาน  การปฏิบัติตามหลักธรรม
เริ่มต้นที่หลักการพื้นฐาน ความรู้ว่าสิ่งใดเมื่อท าแล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้น หรือความรู้ว่า สิ่งใด
เมื่อท าแล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นเป็นต้น เห็นความเปลี่ยนแปลงบางส่วนไปในทิศทางที่ดีขึ้น๗๙

 ๒)  จัดโครงการโครงอาศัยความร่วมมือในชุมชน หรือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และ 
บวช (บ้าน วัด ชุมชน) ถ้าเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน จัดขึ้นไม่เกิน 

                                                 

 ๗๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๗๙ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร , 
๗ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  



๑๒๔ 
 

๒ วัน ๑ คืน หรือ ๒ คืน ๓ วัน จะให้โอกาสประชาชนเข้ามาฝึกอบรมตามความสมัครใจ มีกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมได้แก่ การท าวัตร สวดมนต์ ฟ๎งธรรม ในด้านศาสนพิธี เป็นต้น๘๐  
  ๓.  ในด้านการฝึกอบรม วัดห้วยไผ่ก าหนดให้เป็นหน่วยฝึกอบรมบุคลากรของอบต. 
ในการฝึกอบรมจะมีการเปิด DV วิดิทัศน์ ให้ชมเรื่องการประกอบอาชีพสุจริต ลดละเลิกอบายมุขได้ 
เมื่อก่อนมีการค้ายาเสพย์ติด ต่อมาก็หมดไป๘๑  
   ๔.  ทางวัดได้จัดโครงการต่างๆที่มีผลในด้านการพัฒนาพฤติกรรม เช่น โครงการ
บวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา จะส่งพระไปอบรม
ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือดึงเยาวชนให้สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น มีการประกวดการบรรยายธรรม 
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาและในด้านศาสนพิธีมากขึ้น๘๒  
  ๕.  ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมนั้น จะใช้หลักศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ร่วมกับการน าหลักสติป๎ฏฐานมาใช้ในการควบคุมพฤติกรรม
ให้มีความเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง น าสื่อที่ทันสมัยมาใช้
ประกอบให้วัยรุ่นมีความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง๘๓  
  ๖.  ในโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมนี้ทางวัดแคมป์สนจะพิจารณาตามผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีการสอนโดยมีกิจกรรมร่วมกันในด้านพระพุทธศาสนา จนถึงสามารถปฏิบัติตน
ให้เป็นประโยชน์ทั้ง หน้าที่ของตนเองรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด๘๔  
  ๗.  ในด้านการฝึกอบรมนั้นทางวัดจะมีการแบ่งผู้ฝึกอบรม ในโครงการธรรมสู่
โรงเรียนนั้นจะแบ่งกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับโอกาสต่าง รวมไปถึง
โครงการตามวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีกิจกรรมในการร่วมศาสนพิธี เช่น การท าบุญตัก
บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ไปจนถึงการเวียนเทียนเป็นต้น๘๕  
  ๘.  มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝ๎งความสามัคคี การท างานเป็นทีม เรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ใช้การโน้มน้าวให้ผู้รับการฝึกอบรมมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์จะ

                                                 

  ๘๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๘๑ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่),  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๘๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๘๓ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๘๔ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
  ๘๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.  



๑๒๕ 
 

สมบูรณ์ได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา โยต้องฝึกตนเองก่อน ค่อยพัฒนาคนอ่ืน 
สอนคนอ่ืนอย่างไร ปฏิบัติไปอย่างนั้น๘๖  
  ๙.  กิจกรรมการฝึกอบรมนั้น ได้จัดท าโครงการธรรมะสู่โรงเรียนซึ่งมีประชาชนทั่วไป
รวมอยู่ด้วยโดยพระวิทยากรได้น าหลักธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเช่น หลักธรรมเช่นหลักศีล 
๕ นั้นท าให้มนุษย์มีการปฏิบัติตนที่ดี เมื่อร่วมกับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย เช่น การเคารพ การ
อ่อนน้อมถ่อมตน การกราบไหว้ เป็นต้น ก็จะท าให้สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของสังคมได้๘๗  
 ๑๐.  ในด้านโครงการฝึกอบรมมีการสอนมารยาททางสังคม ด้านวัฒนธรรมไทย 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เช่น หลัก ศีล ๕ เป็นต้น ในด้านหลักการมีการสอนหลัก ๕ อ่อน คือ หัว
อ่อน คือ ว่านอนสอนง่าย มืออ่อนคือ  ความนอบน้อม หลังอ่อน คือ มีสัมมาคารวะ เข่าอ่อน คือ 
ส ารวมระวัง และปากอ่อน คือ พูดจาไพเราะ ไม่ด่านินทา ว่าง่ายสอนง่าย เป็นต้น๘๘     
   ๑๑.  ด้านการฝึกอบรมเช่น การสวดมนต์หน้าเสาธงทุกเช้า ทุกวันศุกร์มีการสวด
มนต์ยาว อบรมจริยธรรมให้ประพฤติตนตามหลักศีล ๕  การประกวดมารยาทไทย ทุกเช้าแบ่งบริเวณ
ให้เก็บใบไม้ที่ตกลงมาไปทิ้ง ประกวดการสวดมนต์สรภัญญะในระดับเขต ในระดับจังหวัดโดยมีครู
รับผิดชอบ๘๙  
  ๑๒.  มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการน าหลักพระพุทธศาสนามา
เป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรด้านการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เช่น การสวดมนต์ท านองสรภัญญะ การสวดมนต์
แปล การฝึกอบรมมารยาทไทย รวมทั้งการแข่งขันการเล่านิทาน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็น
ต้น๙๐  
  ๑๓.  เพ่ือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในโครงการที่ทางวัดได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาสเพ่ือให้มี
การปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น การฟ๎งเทศน์ กฐิน ฯลฯ ซึ่งจะได้รับฟ๎งหลักการ
ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง๙๑ 
  ๑๔.   ในด้านกิจกรรมฝึกอบรม จะจัดขึ้นโดยอาศัยวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ประชาชนมีจิตอาสาในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งใน
                                                 

  ๘๖ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.,  ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
  ๘๗ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
  ๘๘ สัมภาษณ์ พระเพิม่พงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙. 
 ๘๙ สัมภาษณ์  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
   ๙๐ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๙๑ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 
 

ด้านศาสนพิธี โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมการถืออุโบสถศีลในวันพระหรือในพรรษา เป็น
ต้น ๙๒ 
  ๑๕.  จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ 
หลักธรรมในหมวดต่างๆ ที่มีความส าคัญในการแสดงออกทางกายและวาจา เช่น หลักศีล ๕ มารยาท
ทางสังคม เช่น การไหว้ การกราบ การแสดงออกต่อบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแบ่งบุคคล
ออกเป็น ๒ ประเภท ส าหรับเยาวชนใช้เวลา ๒ คืน ๓ วัน ของผู้ใหญ่ ๕ – ๗ วัน๙๓  
 ๑๖.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ตลอดทั้งพรรษารวมทั้งรักษาอุโบสถศีลในวันธัมมัสวนะ๙๔  
  ๑๗.  ได้เข้าไปร่วมบุญในกิจกรรมต่างๆ เช่นงานกฐิน จึงท าให้มีความเข้าใจถึงการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้องในพิธีกรรมต่างๆ ๙๕  
  ๑๘.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านฝึกอบรม จึงได้น ามาใช้ในการปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง การประกอบอาชีพสุจริต ท าอาชีพสงบ ด้วยความสุจริต จะไม่คิดท าอาชีพที่ไม่สุจริตเลย ไม่
คิดคดใคร สั่งสอนลูกๆไม่ให้ทะเลาะกับใคร ให้ลูกๆประกอบอาชีพสุจริต ลูกหลานไม่เกเร มุมานะหา
กินตามที่ท าได้๙๖  
  ๑๙.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดศูนย์มาโดยตลอด 
รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษาจึงสามารถปฏิบัติตนองได้อย่างถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นทั้งทาง
กายและวาจา๙๗  
  ๒๐.  ในด้านการฝึกอบรม ก็เข้าร่วมกิจกรรมของวัดศูนย์ทุกวันพระ มีการให้ทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่มาจากที่อ่ืนๆ รวมทั้งเข้าร่วมในเชิงผู้บริการ ท าอาหาร
หวานคาว๙๘  
  ๒๑.  ในด้านการฝึกอบรมนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในช่วงวันพระ มีรถมารับ – 
ส่ง มีการไหว้พระสวดมนต์ ทั้งตอนเช้าตอนเย็น มีการฟ๎งเทศน์ตอนพระฉันอาหารเช้า มีการรักษา

                                                 

  ๙๒ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๙๓ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๙๔ สัมภาษณ์ คุณทัศนา ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๙๕ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙.  
  ๙๖ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๙๗ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๙๘ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 
 

อุโบสถศีลทุกวันพระ และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา เทศน์มหาชาติ เป็นต้น๙๙  
  ๒๒.  การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในฤดู
พรรษา มีการถืออุโบสถศีล เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด๑๐๐  
  ๒๓.  การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมนั้น ไม่ได้ไปร่วมทุกโครงการ แต่ก็ได้เข้า
ร่วมศาสนพิธีเกือบทุกวัน ได้รู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการพัฒนากายและวาจา เช่น ไม่พูดโกหก ส่อเสียด 
เป็นต้น๑๐๑   
  ๒๔.  กิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าไปร่วมโครงการสอนศีลธรรมให้เด็กๆ โครงการ
บวชเณรภาคฤดูร้อนได้มีจิตอาสา เอารถไปบริการเพราะคิดว่าท าตนเป็นประโยชน์ ได้บุญอยู่แล้ว๑๐๒  
 ๒๕.  ในด้านการฝึกอบรม มีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพระสอนศีลธรรม ส าหรับ
เด็ก  โครงการวิป๎สสนากรรมฐาน ส าหรับ บุคคลทั่วไป การสอนโดยการแยกประเภทของบุคคล ใน
ด้านการปฏิบัติตนจะเน้นหลัก ศีล ๕  มีการถืออุโบสถศีลในช่วงพรรษาด้วย๑๐๓   
  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล)   
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล) ดังนี้   
   ๑. การฝึกอบรมโดยส่งพระวิทยากรไปตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือชักจูงเยาวชนให้สนใจ
ในพระพุทธศาสนา ด้วยการด าเนินกิจกรรมในเวลาสั้นๆ เช่น เปิด DV วิดิทัศน์ให้ชมให้เกิดความสนใจ
ในเรื่องศาสนา 
  ๒.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมด้วยการใช้หลักศีล ๕ หลักสติป๎ฏฐาน ๔ 
  ๓.  โครงการธรรมสู่โรงเรียนมีระยะเวลา ๒ - ๓ วัน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ด้วย 
  ๔.  มีการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันวิ
สาขบูชา สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น 
  ๕.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยร่วมกับหลักศีล ๕ และศาสนพิธี  

                                                 

 ๙๙ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๑ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน, 
๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย, เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   



๑๒๘ 
 

  ๖.  โครงการฝึกอบรมเรื่องการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตลอดทั้งพรรษา 
ส่งเสริมให้มีการรักษาศีลอุโบสถ ละ เลิกการดื่มสุรา ในฤดูพรรษา   
  ๗.  โครงการฝึกอบรมโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน หรือ บวร (บ้าน วัด 
โรงเรียน) + ช (ชุมชน) ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน เช่น การช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ  ปลูกฝ๎ง 
การท างานเป็นทีม  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ปลูกฝ๎งความสามัคคี  
  (๒)  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) จ านวน 
๒๕ ประเด็น  
 ๑.  การฝึกอบรมนั้นก็จะสอนถึงกระบวนการคิดที่มีเหตุผล ไม่ใช่ท าตามใจตนเองซึ่ง
มีกิเลสเป็นตัวน า โดยใช้สื่อจากบุคคลที่มีประสบการณ์ตรง ยกตัวอย่างประสบการณ์ที่มีอยู่ในสังคมที่
ดีและไม่ดี ร่วมกับการควบคุมจิตใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดการจูง ในในการ
ฝึกอบรมจิตภาวนา๑๐๔  
  ๒.  กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจนั้นทางวัดได้จัดกิจกรรมวิป๎สสนา
กรรมฐานที่วัดทุกวัน ประชาชนที่อยู่รอบข้างก็มาร่วมกิจกรรม มีการท าวัตรสวดมนต์เจริญวิป๎สสนา
กรรมฐาน โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาแล้วจากที่อ่ืน และจากที่ได้เคยให้การฝึกอบรมมาแล้ว๑๐๕  
  ๓.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ คือการบวชเณรภาคฤดูร้อน รวมทั้งบวชชี
พราหมณ์ และ ศีลจาริณี มีการเน้นเรื่องการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ 
เพราะมีพระลูกวัดที่จบ พธม. วิป๎สสนา จาก มจร. วข. บาลีพุทธโฆสเป็นวิป๎สสนาจารย์๑๐๖   
  ๔.  ทางวัดได้จัดโครงการในการพัฒนาจิตโดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น การจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุขึ้นจะท าให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดซักถามพูดคุยกัน ในขณะเดียวกัน
ทางวัดได้มีกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาจิตโดยมีการท าวัตรเช้า – เย็น ทุกวันโดยมีพระเณรร่วมด้วย 
๖๐ รูป มีการเจริญสมาธิภาวนา ช่วงเข้าพรรษาก็มีประชาชนมาถืออุโบสถศีลเป็นต้น๑๐๗  
 ๕.  ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น คือการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตาม
แนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ ค าสอนจากนิทานชาดก รวมทั้งประวัติพระพุทธเจ้า การจัดเวลาในการ

                                                 

 ๑๐๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.
, ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.     



๑๒๙ 
 

ฝึกอบรมนั้น แล้วแต่หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ แล้วแต่หน่วยงาน ๑ คืน ๒ วัน หรือ ๒ คืน ๓ วัน 
เปูาหมายเด็กมัธยมไม่เกิน ๒ คืน ๓ วัน๑๐๘  
  ๖.  ในโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจนี้ทางวัดแคมป์สนจะพิจารณาตามผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีการสอนโดยมีกิจกรรมร่วมกันในด้านพระพุทธศาสนา ในฤดูพรรษานอกจากมีการถือ
อุโบสถศีลแล้ว ยังมีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน ตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ มีการเดินจงกรม นั่ง
สมาธิ การสวดมนต์ท าวัตร เช้า – เย็น การฝึกจิตในด้านการปฏิบัติหน้าที่ การมีจิตอาสา เป็นต้น๑๐๙  
  ๗.  การพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนานอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติ
วิป๎สสนากรรมฐานนั้นก็จะมีการใช้ธรรมะบันเทิง โดยการใช้ หลัก ๓ ส คือ สนุก สาระ หน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติในขณะเข้าโครงการ เช่น การเก็บที่นอน ล้างห้องน้ า การท าความสะอาด โดยสอนว่า ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีสติเป็นต้น๑๑๐   
  ๘.  จัดหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาจิตใจ กระตุ้นให้เขามีความอยาก
ปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ด้วยตนเอง ร่วมกับการปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
เพ่ือให้มีความความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควร มาเป็นแบบอย่างที่ดีได้๑๑๑  
  ๙.  จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีประชาชนทั่วไปรวมอยู่ด้วย ในด้าน
การพัฒนาจิตใจนั้น พระวิทยากรได้แนะน าสั่งสอนการสวดมนต์ท าวัตร เช้า – เย็น การปฏิบัติ
วิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ ทั้งในด้านการเดินจงกรม นั่งวิป๎สสนากรรมฐาน เพ่ือ
ช าระจิตใจให้สะอาดในการท ากุศลกรรม เป็นต้น๑๑๒  
  ๑๐.  ในโครงการฝึกอบรมนั้น มีการสอนวิป๎สสนากรรมฐานตามแนวทางสติป๎ฏฐาน 
๔  โดยอธิบายหลักธรรมที่มีความส าคัญเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาจิตใจ มีความพยายามท าแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ไม่เป็นโทษ มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ และรู้จักคิดถึงเหตุผลของกิจกรรมที่ท าไป
ว่าถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ควรหรือไม่ เป็นต้น๑๑๓  

                                                 

 ๑๐๘ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ),พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ., ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๐๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๑๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 
 ๑๑๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๑๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๑๓ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 
 

 ๑๑.  อาศัยกิจกรรมการฝึกอบรมในโรงเรียนร่วมกับสถาบันทางศาสนา การฝึกอบรม
ในโรงเรียนนั้นมีโครงการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน การฝึกอบรมในสถาบันทางศาสนานั้น ทาง
โรงเรียนได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยไผ่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ช่วงปิดภาค
เรียน ที่วัดห้วยไผ่ และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. เป็นเวลา  ๓ วัน ๒ คืนโดยเริ่มจากชั้น 
ประถมปลายก่อน๑๑๔  
  ๑๒.  การจัดการฝึกอบรมวิป๎สสนากรรมฐานในโรงเรียนโดยครูอาจารย์ หรือน า
พระภิกษุจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิป๎สสนากรรมฐาน ทั้งการเดินจงกรม 
นั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น๑๑๕  
  ๑๓.  โครงการที่ทางวัดได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาสเพ่ือให้มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา ให้ด้านการปฏิบัติธรรม ท าให้มีจิตใจดีขึ้นกว่าเดิม มีความรู้ในหลักการปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกต้อง มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์สังคมด้วยหลักพระพุทธศาสนา๑๑๖ 
  ๑๔.   การจัดกิจกรรมและโครงการฝึกอบรมในแต่ละโอกาสตามความเหมาะสม เช่น 
ช่วงวันขึ้นปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นประจ าทุกปี ทุกวัดมีโครงการนั่งสมาธิให้ละจาก
อบายมุข โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน กิจกรรม
ท าบุญในวันพระ มีการท าบุญตักบาตร เพ่ือช าระจิตใจให้สะอาดขึ้นกว่าเดิม๑๑๗   
 ๑๕.  มีโครงการฝึกอบรมวิป๎สสนากรรมฐานโดยการจัดโครงการฝึกอบรมของฝุาย
วิป๎สสนาธุระมจร. และองค์การต่างๆ ท าเรื่องขอเข้าใช้สถานที่ฝึกอบรมโดยใช้พระวิป๎สสนาจารย์ของ 
มจร. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔ ๑๑๘ 
  ๑๖.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ตลอดทั้งพรรษารวมทั้งรักษาอุโบสถศีลในวันธัมมัสวนะ จึงท าให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นชาวพุทธ
ที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ รู้เหตุและผลในการกระท า รู้จักสภาพของตนเองในการท าบุญ เมื่อได้ปฏิบัติธรรม
ท าให้จิตใจผ่องใสมากขึ้น๑๑๙  

                                                 

 ๑๑๔ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๑๕ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๑๖ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๑๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๑๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์ , รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 
 ๑๑๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
 

  ๑๗.  มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาจิตตามหลักวิป๎สสนากรรมฐานโดยการพัฒนา
จิตใจให้มีสติ จากบุคลากรของมจร. โดยเข้าร่วมโครงการที่มจร. จัด ส่วนใหญ่จะไปร่วมแม้ไม่ทุกครั้ง
แต่มีความพึงพอใจที่จะเข้าไปร่วมถ้ามีโอกาส๑๒๐ 
  ๑๘.  มั่นใจว่าได้บุญ มีความสบายใจ ท าตามหน้าที่ชาวพุทธ เช่น เก็บกวาด เช็ดถู 
ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ท าความดีให้คนอ่ืนเห็น กิจกรรมการพัฒนาจิตไม่ค่อยได้เข้า 
แต่ฟ๎งจากที่พระสอนแล้วน ามาใช้ เช่น สอนให้คิดดี ท าดี สอนให้มีสติ เก็บง าความรู้มาใช้ รู้ว่าตนเอง
จะปฏิบัติตนอย่างไรในเบื้องต้น๑๒๑   
  ๑๙.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตทางพระพุทธศาสนามาโดย
ตลอด รวมทั้งไปเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในต่างจังหวัด เช่น ระยอง ชลบุรีเป็นต้น รักษาอุโบสถ
ศีลตลอดพรรษาจึงสามารถปฏิบัติตนองได้อย่างถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นทั้งทางกายและวาจา  
หลักการพัฒนาจิตคือความไม่ประมาท๑๒๒  
  ๒๐.  ในด้านการฝึกอบรม ก็เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนทุกวัน
พระ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่มาจากที่อ่ืนๆ  ท าให้มีสติในการ
ด าเนินชีวิตรวมทั้งการสร้างบุญกุศล๑๒๓  
  ๒๑.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาในหลาย
ด้าน เพ่ือให้มีความสุขในด้านการด าเนินชีวิตให้มีความสุข พระก็ใช้วิธีที่น ามาใช้ในการฝึกจิตใจคือ 
สอนยืน – เดิน นั่งให้มีสติ มีวิธีการคือ ตอนแรกบังคับเวลา ต่อมาให้ท าเท่าที่ท าได้ มีโครงการให้เข้า
หลายครั้งก็ท าไปเรื่อยๆ๑๒๔  
  ๒๒.  เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในฤดูพรรษา 
มีการถืออุโบสถศีล เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด ช าระใจให้สงบจากกิเลส๑๒๕  
  ๒๓.  การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิป๎สสนากรรมฐานนั้น ไม่ได้ไปร่วมทุกโครงการ แต่ก็
ได้เข้าร่วมศาสนพิธีเกือบทุกวัน ได้รู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการพัฒนาจิตใจ เช่น อิทธิบาท ๔ พรหม
วิหาร ๔ เป็นต้น๑๒๖   

                                                 

 ๑๒๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, ต าแหน่ง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๒๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๒๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๒๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน, ต าแหน่ง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๒๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  ต าแหน่ง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

  ๒๔.  ส่วนกิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าไปร่วมโครงการสอนศีลธรรมให้เด็กๆ 
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนได้มีจิตอาสา เอารถไปบริการเพราะคิดว่าท าตนเป็นประโยชน์ ได้บุญอยู่
แล้ว๑๒๗   
  ๒๕.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่จะน ามาใช้ฝึกจิตใจให้
ใช้ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ควบคุมกาย วาจา ใจไม่ให้ไปท าร้ายใคร เพ่ือท าให้มีจิตใจที่เป็น
กุศล ท าให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น การสวดมนต์ ฟ๎งเทศน์ มี
การสวดมนต์ทุกวัน รวมทั้งการปฏิบัติสมาธิเดินจงกรม มีการจัดโครงการวิป๎สสนากรรมฐานส าหรับ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงโครงการที่องค์กรอื่นมาขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ๑๒๘   
 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) ดังนี้   
 ๑.  การจัดให้มีกิจกรรม การท าวัตร สวดมนต์ เจริญวิป๎สสนากรรมฐาน ให้กับ
พุทธศาสนิกชนที่อยู่วัดในวันพระ ตลอดฤดูเข้าพรรษา  
 ๒. จัดให้มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะ(ส าหรับประชาชน) เน้นเรื่อง
การพัฒนาจิตตามแนวทางสติป๎ฏฐาน ๔  
 ๓.  จัดให้มีการพัฒนาจิตกับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย
กัน ท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน   
 ๔.  ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น มีหลักธรรมร่วมคือ อิทธิบาท ๔ ค าสอนจาก
นิทานชาดก รวมทั้งประวัติพระพุทธเจ้า แม้ว่าจะเกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาก็สามารถน ามาใช้
ควบคู่กันได้  
   ๕.  จัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมในโรงเรียนมีผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมด้วย 
ได้จัดให้มีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  
  (๓)  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญาจ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
 ๑.  การฝึกอบรมให้เกิดสติป๎ญญานั้น พระวิทยากรจะสังเกตว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความสนใจมากแค่ไหน ใครมีความสนใจก็จะซักถาม คนที่ไม่สนใจแต่มีส่วนร่วมก็ได้ยินได้ฟ๎ง ก็ย่อม

                                                 

 ๑๒๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  อายุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการ
หมู่บ้าน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๒๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

ซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นผลดีของการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ ประเด็นในการฝึกอบรมจะใช้เรื่องราวที่
คนไม่รู้แล้วถาม เรื่องท่ีสังคมอยากรู้แล้วถาม เป็นต้น๑๒๙  
  ๒.   กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญา นั้น มีการแนะน าให้ชาวพุทธที่มี
แนวโน้มทางไสยเวทย์  ได้ชี้แจงแสดงความเข้าใจในสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า๑๓๐  
  ๓.  ในด้านกิจกรรมในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญาเช่น ทางวัดมีโครงการค่าย
สอนทักษะการใช้ชีวิต ท าให้เห็นชีวิตจริง การท างานเป็นกลุ่ม จิตอาสาจะเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
จะท าให้ฉลาดขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ในด้านศาสนพิธี มีการฝึกอบรมมัคคทายกน้อย ปลูกฝ๎งให้
มีความรู้อย่างชัดเจน ร่วมกับ การอาราธนาศีล บอกบุญ ถวายสังฆทาน๑๓๑   
  ๔.  ในด้านการฝึกอบรมได้จัดโครงการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการบวชเณร
ภาคฤดูร้อน รวมทั้งระบบการศึกษาแบบองค์รวมที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงท าให้เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์ของทางโลกและทางธรรม๑๓๒   
  ๕.  การฝึกอบรมนั้น แล้วแต่หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ แล้วแต่หน่วยงาน ๑ คืน 
๒ วัน หรือ ๒ คืน ๓ วัน เปูาหมายเด็กมัธยมไม่เกิน ๒ คืน ๓ วัน โครงการในด้านการพัฒนาสติป๎ญญา
นี้ จะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมอยู่เสมอ เช่น ต ารวจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพย์ติด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการไหว้พระ ไหว้ผู้ใหญ่ ไหว้ผู้เสมอกันเป็นต้น๑๓๓  
  ๖.  ในโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญานี้ทางวัดแคมป์สนจะพิจารณาตามผู้
เข้ารับการฝึกอบรม มีการสอนโดยมีกิจกรรมร่วมกันในด้านพระพุทธศาสนา มีการสอนศาสนพิธี ทั้ง
การจุดเทียน ธูป การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ หลักธรรมต่าง ๆ พุทธประวัติ เป็นต้น๑๓๔  
  ๗.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติป๎ญญา ดังต่อไปนี้ โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในความเป็นสามเณร การปฏิบัติตนต่อบุคคลรอบข้างให้มีความ

                                                 

 ๑๒๙ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๓๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๓๓ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๓๔ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 
 

เหมาะสม โครงการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งใน
ด้านศาสนพิธี การอาราธนาศีล การกราบเบญจางคประดิษฐ์ โดยอาศัยสื่อที่มีความทันสมัย๑๓๕  
 ๘.   แนะน า อบรม สั่งสอน โดยผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น นักเรียนนักศึกษา
พัฒนาสติป๎ญญาเรียนรู้ โดยการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิด มีการปฏิบัติตน
ต่อกันด้วยความเคารพ อภิปรายรูปแบบและวิธีการต่างๆ ให้เข้าใจ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ด้วยกัน ๑๓๖ 
  ๙.   มีการจัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีประชาชนทั่วไปรวมอยู่ด้วย 
ในด้านการพัฒนาสติป๎ญญานั้น พระวิทยากรได้แนะน าสั่งสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลัก
พระพุทธศาสนา โดยการใช้สื่อที่มีความทันสมัย เช่น Computer Video projector เกี่ยวกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ หลักกฎแห่งกรรม คลิปแสดงพระธรรมเทศนาของ
พระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงเป็นต้น๑๓๗  
  ๑๐.  มีการฝึกอบรม โดยน าหลักพระพุทธศาสนาร่วมกับการใช้สื่อTV YouTube 
เป็นตัวอย่าง ใช้สื่อคุณธรรม เพ่ือพัฒนาให้เกิดสติป๎ญญา ทั้งในด้านการฟ๎ง การคิด เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ท าในสิ่งที่ถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น พระมหาชนก ในด้านความ
เพียร ถ้าคนมีความเพียรพยายาม ชีวิตก็จะประสบความส าเร็จทุกด้าน๑๓๘   
 ๑๑.  ในด้านการฝึกอบรมนั้นเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องในสังคมพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆบูชา มีการพาไปเวียนเทียน นิมนต์พระมาตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง การท าบุญผ้าปุา 
การแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นต้น๑๓๙  
  ๑๒.  การจัดอบรมรวมสุดสัปดาห์ รวมทั้งโครงการเข้าค่ายคุณธรรม๑๔๐  
  ๑๓.  โครงการที่ทางวัดได้จัดขึ้นในแต่ละโอกาสเพ่ือให้มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา เช่น การฟ๎งเทศน์ กฐิน ฯลฯ ท าให้ชาวบ้านมีสติป๎ญญาดีขึ้นเกี่ยวกับหลั ก

                                                 

 ๑๓๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 
 ๑๓๖ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๓๗ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๓๘ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๓๙ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  



๑๓๕ 
 

พระพุทธศาสนา ฟ๎งจากพระธรรมเทศนา บางโครงการมีการให้เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับหลัก
พระพุทธศาสนา ท าให้มีสติป๎ญญาที่ถูกต้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนา๑๔๑    
  ๑๔.  ในด้านกิจกรรมฝึกอบรม จะจัดขึ้นโดยอาศัยวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน 
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการพัฒนาสติป๎ญญา คือ มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการจะมีการสั่งสอนหลัก
พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ในสังคม๑๔๒   
  ๑๕.  ในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมนั้นก็มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เพ่ือพัฒนาสติป๎ญญาอีกประการหนึ่ง เช่น การฝึกอบรมการผลิตน้ ายาล้างจาน การท าปาท๋องโก๋ ผลิต
น้ าปานะ เช่น น้ าเต้าหู้ น้ าข้าวโพด รวมไปถึงสมุนไพร เช่น ชาใบทุเรียนเทศ ชามะละกอเป็นต้น๑๔๓   
 ๑๖.  กิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตลอดทั้ง
พรรษารวมทั้งรักษาอุโบสถศีลในวันธัมมัสวนะ ท าให้มีสติป๎ญญาเข้าใจพิธีการต่างๆในพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีสติป๎ญญาในการท าสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อไป๑๔๔  
  ๑๗.  โครงการท าให้มีความรู้ดี – รู้ชั่ว รู้บุญ – รู้บาป รู้ว่าสิ่งที่ท านั้นจะเกิดผล
อย่างไร ผิดจากศีลก็ไม่เอา สิ่งเหล่านี้ท าให้มีความสุข ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น๑๔๕  
  ๑๘.  การศึกษาหลักพุทธศาสนาที่เก็บมาแยกใช้ได้หมด จิตใจพัฒนาได้ถูกทาง โดย
ใช้ศีล ๕ กับความเป็นอยู่แบบบ้านๆ การฝึกจิตเพ่ือให้มีญาณต่างนั้นอาจไปไม่ถึง รู้จักว่าตัวเองมีสติ
ก าลังได้แค่นี้ ผมคิดว่าอันที่ท าได้ ก็พอเพียง ไม่ทะเยอทะยาน จะเกิดความทุกข์ใจ๑๔๖  
  ๑๙.  การได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตทางพระพุทธศาสนาที่วัดมา
โดยตลอด รวมทั้งไปเข้ารวมกิจกรรมการฝึกอบรมในต่างจังหวัด เช่น ระยอง ชลบุรีเป็นต้น รักษา
อุโบสถศีลตลอดพรรษาจึงสามารถปฏิบัติตนองได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดสติป๎ญญารู้ว่า เกิดมาชาตินี้
เกิดมาใช้กรรม ถ้าท าไม่ดีต่อไปจะพบแต่สิ่งไม่ดี จึงพยายามท าแต่สิ่งดี๑๔๗  

                                                 

 ๑๔๑ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๒ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๓ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๔ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๔๕ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๖ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๗ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

  ๒๐.  ในด้านการฝึกอบรม ก็เข้าร่วมกิจกรรมของวัดศูนย์ทุกวันพระ มีการให้ทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่มาจากที่อ่ืนๆ ท าให้มีสติในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการ
สร้างบุญกุศล มีความเชื่อว่าการท าดีย่อมได้รับผลดี ท าความชั่วย่อมได้รับผลชั่ว รู้ว่าอะไรควรคิดไม่
ควรคิด อะไรควรพูดไม่ควรพูด อะไรควรท าไม่ควรท า๑๔๘  
  ๒๑.  วิธีที่น ามาใช้ในการพัฒนาสติป๎ญญาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ เช่น 
ศาสนพิธี หลักธรรม ฯลฯ  มีโครงการให้เข้าร่วมหลายโครงการ๑๔๙  
  ๒๒.  การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในฤดู
พรรษา มีการถืออุโบสถศีล เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด ช าระใจให้สงบจากกิเลส มีสติป๎ญญาใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง๑๕๐  
  ๒๓.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาให้ถูกต้องตามหลักธรรมค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาจากพระที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ทั้งในด้านการพัฒนาสติป๎ญญา ใน
การประกอบกุศลในทางที่ถูกต้อง การไหว้พระสวดมนต์ นั่งวิป๎สสนา เดินจงกรมรวมทั้งหลักธรรมที่มี
ผลในการพัฒนาสติป๎ญญา การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง การแสดงออกต่อผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องเช่น ทิศ ๖ 
และความตั้งใจในการท างานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ๑๕๑  
  ๒๔.  ส่วนกิจกรรมการฝึกอบรมมีการเข้าไปร่วมโครงการสอนศีลธรรมให้เด็กๆ 
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ได้มีจิตอาสา เอารถไปบริการเพราะคิดว่าท าตนเป็นประโยชน์ ได้บุญ
อยู่แล้ว เมื่อจิตใจมีคุณธรรม คิดในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเองและ
เพ่ือนบ้าน บางคนอาราธนาศีลได้๑๕๒  
  ๒๕.  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาที่จะน ามาใช้พัฒนา
สติป๎ญญาเพ่ือให้ใช้ในการคิดและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ไปท าร้ายใคร 
เช่นหลัก หัวใจเศรษฐีเพ่ือท าให้มีจิตใจที่เป็นกุศล ท าให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ไม่ สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดข้ึนแก่ผู้อ่ืน การสวดมนต์ ฟ๎งเทศน์ มีการสวดมนต์ทุกวัน๑๕๓  
 

                                                 

 ๑๔๘ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๔๙ สัมภาษณ์ คุณ จรูญ ศรีปาน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๕๐ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๕๑ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๕๒ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน, 
๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๕๓ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญา 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการฝึกอบรม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญาดังนี้   
  ๑.  โครงการค่ายทักษะการใช้ชีวิต ฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ให้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม น าเสนอแผนผังความคิด มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ โดยใช้สื่อคุณธรรมที่มี
ความทันสมัย เช่น Computer Video projector เป็นตัวอย่าง ทั้งในด้านการฟ๎ง การคิด เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ ท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๒.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสติป๎ญญาในการประกอบกุศลในทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เชื่อว่าเป็นหนทางของบุญท าให้เกิดแก่ตนเองและครอบครัว  
 ๓.  การพัฒนาสติป๎ญญาด้านการมีจิตอาสา น ามาใช้ในการคิดและปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ ตั้งใจท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จ และมีสติป๎ญญาในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 ๔.  มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น การผลิตน้ ายาล้างจาน การท า
ปาท่องโก๋  ผลิตน้ าปานะ เช่น น้ าเต้าหู้ น้ าข้าวโพดรวมไปถึงสมุนไพร เช่น ชาใบทุ เรียนเทศ ชา
มะละกอ ท าให้เกิดสติป๎ญญาในการด าเนินชีวิต ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในทางเศรษฐกิจ 
  ๕.  จากการฝึกอบรมท าให้เกิดสติป๎ญญารู้ว่า ท าดีย่อมได้ดี รู้จักฐานะของตน พอใจ
ในสิ่งที่มี ไม่ทะเยอทะยาน จนเกิดความทุกข์ใจ เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด ช าระใจให้สงบจาก
กิเลส มีติป๎ญญาในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไม่หลงใหลในทางไสยเวทย์ต่างๆ    
   
  ๓)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาทางด้านการพัฒนา  
           (๑)  การพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรมจ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
  ๑.  เมื่อได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ และประเมินผลแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
บางส่วนไปในทิศทางที่ดีเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ เพราะผู้ได้รับการอบรมได้มีความรู้ว่า สิ่งใดเมื่อท าแล้ว
จะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้น จากการมีตัวอย่างให้เห็นและท าการเปรียบเทียบกันเป็นต้น  ส่วน 
ประเด็นในการฝึกอบรมจะใช้เรื่องราวที่คนไม่รู้แล้วถาม เรื่องที่สังคมอยากรู้แล้วถาม เป็นต้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผู้เขารับการอบรมอยากรู้ค าตอบมีแรงจูงใจโดยบูรณาการเข้ากับหลักพระพุทธศาสนา คือ ศีล 
สมาธิ ป๎ญญา ท าให้เขาเข้าใจในสิ่งที่สื่อออกไป เพ่ือให้มีสติป๎ญญาสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า



๑๓๘ 
 

สอนให้มีความรู้การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะของตนเอง ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นต่อ
ตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม๑๕๔   
  ๒.  เห็นผลในการตอบรับดี ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการส่งบุตรหลานมาร่วม
กิจกรรม ในขณะเดียวกันผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มีความพอใจในการท ากิจกรรม เพราะส่วนใหญ่เต็มใจ
มา เห็นได้จาก โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนที่ก าหนดไว้ สามารถอยู่ร่วมโครงการตามระยะเวลาที่
ทางวัดก าหนดได้ พยายามชี้แจงแสดงความเข้าใจในสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า เมื่อมีสติป๎ญญามากขึ้นรู้ในสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตามหลัก
พระพุทธศาสนามากขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาหาที่พ่ึงทางใจโดยอาศัยพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท าให้ประชาชนทั้งในชุมชนและจากที่อ่ืนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถปูองกันป๎ญหาที่เกิดจากความขัดแย้งได้ เนื่องจากในแต่ละกิจกรรมจะให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมในสังคม เช่นในด้านศาสนพิธี การท าบุญตักบาตร กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่นวันเข้าพรรษา ออกพรรษา งานเทศน์มหาชาติ สงกรานต์ ท าให้ประชาชนพบปะร่วมท ากิจกรรม
ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี๑๕๕  
  ๓.  การได้รับรางวัลจากส านักนายกรัฐมนตรี ในด้านชมรมกลุ่มเยาวชนอาสาดีเด่น 
เป็นก าลังใจแก่เยาวชน มีการดึงเยาวชนที่เกเรมาท าความดี ท าให้รู้ว่าก็ท าดีได้ เป็นการสร้างขวัญ
ให้กับเยาวชน มีการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของตนเอง ปลูกฝ๎งความภาคภูมิใจในตนเอง ทุกกิจกรรมที่
จะจูงใจให้ท าก็สอดแทรกหลักธรรมในทุกโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท าให้
เยาวชนมีความสามารถในด้านสติป๎ญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ท าให้มีผู้สนใจน าบุตรหลานมาร่วม
กิจกรรมอย่างไม่ขาดสายหลักพระพุทธศาสนาสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมได้โดยการ
มุ่งเน้นศีล ๕ เพ่ือให้มีคุณธรรมทั้งในระดับเยาวชน ฆารวาส วัดห้วยไผ่เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดูแลการ
ปฏิบัติตนตามหลัก ศีล ๕ เน้นการประกอบอาชีพสุจริต เมื่อก่อนมีป๎ญหายาเสพย์ติด เวลาเทศน์จะ
แบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ในด้านการ
ปูองกันภัยให้ประชาชนยกตัวอย่างเช่น ภัยจากความยากจน สอนให้ใช้หลักธรรม หัวใจเศรษฐี คือ อุ 
อา กะ สะ๑๕๖  
  ๔.  ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาและเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้น เยาวชนมีความสนใจที่จะร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น

                                                 

  ๑๕๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จนฺทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.
, ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๑๕๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๕๖ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ,  เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙, 



๑๓๙ 
 

เพราะท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่ จึงท าให้สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี มี
การยิ้มแย้มแจ่มใสในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของทางโลก
และทางธรรม จึงท าให้ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาและเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้น เยาวชนมีความสนใจที่จะร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เพราะท าให้รู้จักเพ่ือนใหม่ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา จึงท าให้สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น
เยาวชนมีความสนใจที่จะร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นเพราะท าให้รู้จักเพ่ือน
ใหม่ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้น พอพบพระอาจารย์
ก็จะยกมือไหว้ ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อทักทายกัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน๑๕๗ 
  ๕. สังเกตได้ว่าประชาชนและเยาวชนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม มีการ
กระตือรือร้นที่จะมานั่งรอพระวิทยากร มีความสนุกสนานในกิจกรรมประกอบท่าทางหรือกิจกรรมเข้า
จังหวะ ส่วนประชาชนก็มีความพอใจที่จะแสดงออกในกิจกรรมต่างๆอย่างไม่เขินอายเป็นต้น   ท าให้
รู้จักการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละโครงการมาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรม
ให้ดีขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ลดป๎ญหาความขัดแย้ง ป๎ญหาการจารกรรมในพ้ืนที่ได้
เป็นต้น๑๕๘    
  ๖.  เมื่อผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมได้ เห็นถึ งประโยชน์ของปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกันมากขึ้นสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ไม่มีป๎ญหาการจารกรรม และป๎ญหา
ยาเสพย์ติด สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ไม่อนุญาตให้มีอบายมุขในวัด๑๕๙  
  ๗.  นักเรียนมีความสนใจดี เพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับเขา บางคนไม่รู้ ครูก็สนใจดี 
เอาใจใส่ เช่น วันเข้าพรรษาก็จะมีการหล่อเทียนที่โรงเรียน ให้ความร่วมมือในพิธีแห่เทียนเข้าร่วมด้วย
ความสามัคคี มีการบ าเพ็ญประโยชน์ให้ทางวัด วัดก็ให้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน 
จากการที่พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จึงสามารถน ามาเป็นหลักธรรม
เหล่านั้นมาปูองกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นทางกายได้ เพราะ ศีลธรรมเป็นเกราะปูองกันภัยมากมาย

                                                 

 ๑๕๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๕๘ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๑๕๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 
 

หลายอย่าง เช่นศีลแต่ละข้อก็สามารถประกันภัยได้ เพราะ ศีลข้อ ๑ ประกันชีวิต ศีลข้อ ๒ ประกัน 
ทรัพย์สิน ศีลข้อ ๓ ประกันครอบครัว ศีลข้อ ๔ ประกันมิตรภาพ ศีลข้อ ๕ ประกันสุขภาพ เป็นต้น๑๖๐  
  ๘.  การฝึกอบรมที่มีส่วนประกอบทางสื่อ เช่น เปิดสื่อวิดีโอเกี่ยวกับคนพิการ หรือ
คนที่ล าบากในสภาพต่างๆ โน้มน้าวให้เห็นว่า คนพิการก็สามารถพัฒนาตนเองได้ มีการสร้างแรง
บันดาลใจโดยดูสื่อต่างๆ แล้วกระตุ้นให้เกิดการคิดตามโดยอาศัย สื่อบุคคลตัวอย่างในพระพุทธศาสนา 
โดยผ่านการฝึกฝนพัฒนาเช่น นางวิสาขามหาอุบาสิกาและอีกหลายๆคนที่อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ มีการอบรมพัฒนาคุณธรรม ปลูกจิตส านึกมีน้ าใจไมตรีที่ดีต่อกันและ
กัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน เคารพกฎระเบียบหน้าที่ต่อกันและกัน๑๖๑  
   ๙.  ให้ค าแนะน าว่า ถ้าน าหลักธรรมมาใช้จะส่งผลดีในเรื่องการท างาน จึงท าให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความตั้งใจมากขึ้น แนะน าว่าหากสามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักศีล ๕ ก็จะสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีปกติสุข ลดป๎ญหาจากความขัดแย้ง การจารกรรม หรือโรคภัย
ไข้เจ็บจากการผิดศีล เช่น โรคพิษสุรา โรคเอดส์ เป็นต้น รวมทั้งประกันชีวิตจากการประทุษร้ายของ
บุคคลรอบข้าง เป็นต้น๑๖๒  
  ๑๐.  ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสนใจ เพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมกันอยู่แล้ว ท าตนให้เป็นบุคคล
ที่เคารพจากบุคคลรอบข้าง สามารถปูองกันภัยต่างๆที่จะเกิดกับตนเองได้๑๖๓  
 ๑๑.  มีการให้รางวัลนักเรียนที่มีมารยาทดี มีจริยธรรมดี จึงส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่
ให้ความสนใจ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครอง  
ท าให้ไม่เกิดป๎ญหาความขัดแย้งในโรงเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกัน ครูอาจารย์ไม่ต้องใช้มาตรการ
ลงโทษที่หนักกว่าปกติ เป็นต้น๑๖๔  
  ๑๒. เยาวชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท าให้เยาวชนมีกิริยามารยาท

                                                 

 ๑๖๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๑๖๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๖๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
 ๑๖๓ สัมภาษณ์ พระเพิม่พงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๖๔ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 
 

เรียบร้อย เคารพเชื่อฟ๎งพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ทะเลาะกลั่นแกล้งกัน ไม่กระท าสิ่งที่ขัดแย้งกับระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียน๑๖๕  
   ๑๓.  ท าให้ชาวบ้านมีความพึงพอใจที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น หมู่บ้านอ่ืน
เข้าร่วมด้วย ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานบุญ พฤติกรรมที่ไม่ประมาท ท าให้เกิดความระมัดระวัง
และเกิดความปลอดภัย๑๖๖  
  ๑๔.  สังเกตเห็นว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาก เช่นในโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ประชาชนในต าบลจะส่งลูกหลานไปบวช
โดยไม่มีการบังคับ ประชาชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม
การถืออุโบสถศีลในวันพระหรือในพรรษา ถ้าว่างก็จะไปท าบุญในวันพระ เป็นการลดความขัดแย้งได้
มาก ส่วนมากในป๎จจุบันไม่ค่อยมีความขัดแย้งอยู่แล้ว ไม่มีการลัก วิ่ง ชิงปล้น เพราะมีการให้ความรู้
ตั้งแต่เด็กทั้งการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง รวมถึงหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ให้ไปท าผิด
เป็นต้น๑๖๗  
  ๑๕.  บุคลากรที่เข้ามาร่วมมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ และให้ความ
ร่วมมืออย่างดี จึงท าให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ที่เคยไปแล้วก็อยากไปอีก ไปเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ อีก มีการชักชวนญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้ชิด
มาร่วมด้วย ท าให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ชุมชน 
และสังคม และประเทศชาติ ทั้งในเรื่องความทุจริตทางกายวาจา รวมไปถึงป๎ญหาความขัดแย้ งเป็น
ต้น๑๖๘   
 ๑๖.  จากการที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติดี การรักษาศีล ลดละเลิกจาก
ความชั่ว ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ท า รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการให้ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนาตลอดทั้งพรรษารวมทั้งรักษาอุโบสถศีลในวันธัมมัสวนะ จึงท าให้มีความปรารถนาที่จะไป
ฟ๎งซ้ า มีความอ่ิมเอิบใจก่อน ในขณะ และหลังจากที่ร่วมศาสนพิธีทุกประเภท โดยไม่ต้องมีใครมา
ชักชวน มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม โดยการยึดหลักศีล ๕ และอาศัยการมีสติอยู่ทุกการกระท า จึงท า
ให้สามารถปูองกันตนเองจากภัยต่างๆ ได้๑๖๙  

                                                 

 ๑๖๕ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๖๖ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๖๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๖๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๖๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

  ๑๗.  ได้รู้หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฐานะความเป็นชาวพุทธ ท าให้มีความรู้สึก
ปลื้มใจ อ่ิมใจ ท าบุญกับพระธรรมทูตทุกรูปแล้วมีความสุข ได้รู้หลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในฐานะ
ความเป็นชาวพุทธ น ามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการใช้หลักศีล ๕ ร่วมกับ ทาน ศีล ภาวนา ท า
ให้มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ๑๗๐  
  ๑๘.  มีความสบายใจ ในทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งสติเสมอ ฟ๎งอย่างเดียว ไม่คุย ไม่พูด จะ
เงียบ จะน ามาใช้เป็นแบบอย่างกับชีวิต ไปท าบุญตักบาตรฟ๎งธรรมท ากิจกรรมในวัดด้วยความภูมิใจ ดี
ใจ ไม่คิดอะไร คิดแต่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรมบ้าง มั่นใจว่าได้บุญ มีความสบายใจ ท าตาม
หน้าที่ชาวพุทธ  เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า น าหลักศีล ๕ มาใช้ในชีวิต 
สิ่งที่ส าคัญคือสติ ถ้ามีสติจะใช้ยับยั้งสิ่งไม่ดีที่เข้ามาได้ เป็นผู้ฟ๎งมากกว่าผู้พูด๑๗๑  
  ๑๙.  ท าให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต รู้ว่าจะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไร ไม่คิด
ว่าชีวิตตกต่ า จะปฏิบัติตนอย่างนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต มีความรู้ว่าจะวางตัวกับบุคคล
รอบข้างอย่างไรให้เหมาะสม ท าให้ได้รับความเป็นกัลยาณมิตรจากคนรอบข้าง หลักศีลครอบจักรวาล 
มีขวัญและก าลังใจในการศึกษาหลักธรรมหมวดอ่ืนๆ ต่อไป ท าให้ศึกษามากขึ้น อ่านหนังสือมากขึ้น
หลักศีล ๕ เป็นหลักในการรักษาตนให้ปลอดภัย เพราะเมื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่
เบียดเบียนใคร เป็นบุคคลผู้ให้ ไม่ประพฤติผิดศีล ไม่คบคนพาล ชีวิตจะไม่ตกต่ า ไม่มีภัยต่อชีวิต ไม่มี
ค าพูดที่เบียดเบียนใคร พูดค าพูดที่เป็นจริง แต่หากท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนก็จะไม่พูด๑๗๒  
  ๒๐.  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วท าให้เกิดความสบายใจ ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนใด 
คิดว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องท าความดี ไม่มีความโลภ ไม่มีหนี้สิน ก็สบายใจ หาทางท ามาหากิน ท าบุญ 
ฯลฯ คิดว่า บุญที่สั่งสมมาในป๎จจุบันจะได้กินในภาคหน้าบุญที่สั่งสมมาในป๎จจุบันจะได้กินในภาคหน้า 
จึงมีความคิดว่า ศีลมีส่วนช่วยในการช าระกายวาจาให้สะอาด การรักษาศีล แม้ว่าผู้คนมองไม่เห็น 
เทวดาก็ต้องเห็น เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น คนมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ไม่มีความอิจฉา คนมั่งมี ยกมือท่วม
หัวแสดงความยินดีด้วย๑๗๓  
   ๒๑.  มีความศรัทธา ความพอใจที่จะกระท า ปลื้มใจ สุขใจ มีจิตใจยินดี จิตใจสงบ มี
การปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทาง ตามแนวทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทาง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ได้น าหลักพระพุทธศาสนาที่สอนในวัดมาใช้ในครอบครัว ท าให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน๑๗๔  

                                                 

 ๑๗๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๗๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๗๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๗๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๗๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 
 

   ๒๒.  เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด จึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติตนทั้งที่วัดและ
ที่บ้าน มีการชักชวนเพ่ือนบ้านไปร่วมกิจกรรมและในวันส าคัญต่างๆ การชักชวนเพ่ือนบ้านไปร่วม
กิจกรรมและในวันส าคัญต่างๆ ท าให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม ได้รักษาศีล
ทั้งศีล ๕ และศีล ๘  มี ศีล ๕ ครบสมบูรณ์ มีความรู้ว่าจะท าอะไรในพิธีทางศาสนา ส่วนใหญ่จะเป็น
การบริจาคทรัพย์  ทั้งการยกช่อฟูา ปิดทองฝ๎งลูกนิมิตลูกละ ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างพระประธาน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการบริจาคเงินในด้านอ่ืนๆ ตามก าลังศรัทธา๑๗๕   
   ๒๓.  มีความตั้งใจที่จะไปร่วมกิจกรรม ท าแล้วมีความสบายใจ มีความสุขในการ
กระท า สามารถละเว้นการกระท าผิดทางกายและวาจา ไม่สร้างศัตรู จึงมีความปลอดภัยในชีวิต๑๗๖  
   ๒๔.  ท าให้เกิดความชื่นใจ อบอุ่นใจ มีความสุข ไม่ต้องรอชาติหน้า ท าแล้วก็สุขเลย
การปูองกันภัยนั้น ใช้หลักธรรมที่สอนให้เป็นคนดี ยึดมั่นในความดี มีการสวดมนต์เพ่ือไม่ให้มีอันตราย 
เชื่อมั่นในบุญที่กระท าและมีความไม่ประมาท๑๗๗  
   ๒๕.  การร่วมกิจกรรมท าให้ได้รับความยกย่องความชมเชยจากคนทั่วไปจากการ
ปฏิบัติตามสิ่งที่พระสอน ได้รับความไว้วางใจในงานที่ท า และสามารถท าหน้าที่จนประสบความส าเร็จ
ได้ จึงมีความพอใจพร้อมใจช่วยงาน และร่วมกิจกรรมทุกครั้งร่วมกิจกรรมทุกครั้ง สามารถปูองกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการแสดงออกทางกายและวาจาที่ผิดพลาดจาก ศีล ๕ จึงท าให้มีชีวิตที่มั่นคงและ
ปลอดภัย๑๗๘   
 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล) 
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม (ศีล) ดังนี้   
  ๑.  จากการที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ ในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม และ
โครงการฝึกอบรมต่างๆ เกิดจากขวัญก าลังใจของผู้ปกครองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตร
หลานไปในทางที่ดีข้ึน  
  ๒.  ผลจากข้อ ๑ ท าให้ผู้ปกครองเหล่านั้นมีความรู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรม หรือ
เมื่อได้เข้าร่วมแล้วเกิดความประทับใจ การกระตือรือร้นเข้าร่วมโครงการต่างๆ สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

                                                 

 ๑๗๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๗๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
 ๑๗๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน 
, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๗๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย, เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   



๑๔๔ 
 

  ๓.  การที่หน่วยงานราชการมีรางวัลเป็นโล่ห์หรือเกียรติบัตร เป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ กระตุ้นให้เห็นคุณค่าของตนเอง และเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้เยาวชนที่ไม่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 
  ๔.  ผลจากการมีขวัญก าลังใจที่ดีท าให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนให้
ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี มีจิตอาสาช่วยงานบางอย่างด้วยความเต็มใจ  
  ๕. ท าให้เกิดก าลังใจ มองเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง และรู้ว่าพฤติกรรมต่างๆ 
ที่เคยเป็นนั้นก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เกิดความรู้สึกปลื้มใจ อ่ิมใจ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต มอง
บุคคลรอบข้างด้วยความเป็นกัลยาณมิตร       
   (๒) การพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) จ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
  ๑.  หลังการฝึกอบรมประเมินแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางส่วนไปในทิศทางที่ดี
เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจของคณะพระวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพราะได้มีความรู้ว่า สิ่งใดเมื่อท า
แล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดข้ึน สังเกตว่าหลังจากอบรมแล้วมีก าลังใจอย่างไร ท าให้เห็นว่า สามารถ
แก้ไขป๎ญหาในระดับที่มองเห็น ท าให้เกิดความศรัทธาเชื่อถือ แล้วจะติดต่อกลับมา การฝึกอบรมเป็น
การเปิดใจ ถ้าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เปิดใจจะฝึกอบรมไม่ได้ผล เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการติดตามผล หรือในขณะที่ประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมี
ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะของตนเอง และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องไม่สร้าง
ป๎ญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม๑๗๙  
   ๒.  ประชาชนที่อยู่รอบข้างก็มาร่วมกิจกรรม มีการท าวัตรสวดมนต์เจริญวิป๎สสนา
กรรมฐาน โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาแล้วจากที่อ่ืน และจากที่ได้เคยให้การฝึกอบรมมาแล้วท าให้
ประชาชนทั้งในชุมชนและจากที่อ่ืนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้มีความสุขทางจิตใจจะสงบ
ขึ้น ท าให้ออกจากป๎ญหามาได้ จึงแนะน าให้ฝึกฝน ท าจิตให้สงบด้วยตนเองจะเห็นธรรมและมีความสุข
ได้ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติเอง เมื่อจิตสงบจะเห็นป๎ญหาและวิธีการแก้ไขป๎ญหา เวลามีป๎ญหา ถ้าจิตสงบ
ก็จะพบทางออกของป๎ญหา๑๘๐   
   ๓.  การสอนให้มีสติในการคิดท าให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โอกาสและเวลาเมื่อก่อนมีป๎ญหายาเสพย์ติด เวลาเทศน์จะแบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม

                                                 

 ๑๗๙ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.
, ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๘๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ในด้านการปูองกันภัยให้ประชาชนยกตัวอย่างเช่น ภัย
จากความยากจน๑๘๑   
  ๔.  ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมมากขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ท าให้
รู้จักเพ่ือนใหม่ สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ดูได้จากจ านวนที่คนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆดูจากยอด
ที่คนเข้ามา ร่วมกิจกรรมต่างอยู่สม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลให้มีสุขภาพจิตใจดีขึ้น ท าให้สุขภาพกายแข็งแรง 
ได้พบปะพูดคุยกัน มีความสุขมากข้ึนเป็นต้น๑๘๒ 
  ๕. สามารถสังเกตได้ว่าประชาชนและเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรม มีการกระตือรือร้นที่จะมานั่งรอพระวิทยากร ท าให้รู้จักการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
และฝึกอบรมในแต่ละโครงการมาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ ลดป๎ญหาความขัดแย้ง ป๎ญหาการจารกรรมในพื้นท่ีได้เป็นต้น๑๘๓  
  ๖.  เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจตามหลัก
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้มีจิตผ่องใส ไร้ความเครียดมีความสุขมากขึ้น มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมกันมากขึ้น เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจตาม
หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้มีจิตผ่องใส ท าให้เกิดความพอเพียงตามสถานะของตนเอง ไร้ความเครียด
ท าให้มีความสุขมากขึ้นจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมด้วยความเพียรพยายาม
กันมากข้ึน การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจท าให้สามารถปูองกันตนเองได้๑๘๔  
  ๗.  ฝึกสติในขณะท าภารกิจ นักเรียนมีความสนใจดี เพราะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับเขา 
เพราะบางคนไม่รู้ ครูก็สนใจดี เอาใจใส่ในกิจกรรม ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน เพราะเป็นการสร้าง
เยาวชนคนใหม่ที่มีจิตใจและพฤติกรรมดีขึ้นจากเดิมที่ เคยเป็นมาการพัฒนาจิตถือว่าเป็นสิ่งที่น ามาใช้
ในการปูองกันภัยจากกิเลสที่เข้ามากระทบ ท าให้ช่วยยับยั้งชะลอผลกระทบจากสังคมเลวต่างๆ ได้บ้าง 
ท าให้รู้ว่ากิเลสแต่ละอย่างมีโทษอย่างไร ทางเสื่อมของวัยรุ่น มีโทษอย่างไร เมื่อได้รับการชี้แนะ
แนวทาง ท าให้เกิดมุมมองหลายทางในการตัดสินใจรู้จักยับยั้งชั่งใจ ท าให้เกิดการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หาทางออกจากความเสื่อมได้ง่ายขึ้น๑๘๕  

                                                 

 ๑๘๑ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่),  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๘๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.   
 ๑๘๓ สัมภาษณ์ พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ),พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๘๔ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๘๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙.  



๑๔๖ 
 

  ๘.  มนุษย์จะดีได้ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยอาศัยธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจของตนเอง 
สร้างแรงบันดาลใจ เพ่ือเกิดความม่ันคงในชีวิต การพัฒนาจิตใจโดยนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ จัดท า
รูปแบบให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้น าไปปฏิบัติ ปลูกฝ๎งความคิดทัศนคติในแง่บวก เข้าใจในโลกและชีวิต 
ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปลูกจิตส านึกเคารพกฎกติกาการปฏิบัติร่วมกันในสังคมจนสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เขาได้ โดยอาศัยกิจกรรมร่วมกัน ๑๘๖  
  ๙.  มีการแนะน าให้ตั้งใจในการปฏิบัติ เพราะถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ต่อ
ตนเอง จึงท าให้ประชาชนมีความสนใจ ใส่ใจ ตั้งใจในการปฏิบัติตามมากขึ้น  แนะน าว่า การพัฒนา
จิตใจสามารถสร้างสุขภาพกายให้ดีขึ้นได้ เพราะถ้าจิตใจดี ร่างกายก็จะดีตามไปด้วย เมื่อจิตใจดี ก็จะมี
ความเพียรในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างป๎ญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน๑๘๗  
  ๑๐.  มีการแนะน าให้เขาตัดปลิโพธิ ให้ตั้งใจ อย่าห่วงอะไรมาก สอนให้อยู่กับ
ป๎จจุบัน เดินดูเท้า นั่งดูท้อง เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความกังวลก็จะหายไป ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงมี
ความตั้งใจมากขึ้นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงมีความตั้งใจมากขึ้น มีผลในการปูองกันภัย คือ เมื่อ
บุคคลมีจิตใจที่ท าแต่สิ่งที่เป็นกุศลก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีปกติสุข ท าให้เป็นที่น่าเคารพของบุคคลรอบข้าง สามารถปูองกันภัยต่างๆที่จะ
เกิดกับตนเองได้๑๘๘  
 ๑๑.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่พระสอนได้ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
สังเกตดูจากการกลับมาถึงโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีขวัญและก าลังใจดีขึ้น  มีผลท าให้เกิด
การเคารพสิทธิของบุคคลรอบข้าง มีมารยาทมากขึ้น มีรูปแบบในการท าความเคารพ การลุก นั่ง เดิน 
มีความส ารวมมากข้ึน๑๘๙  
  ๑๒.  เยาวชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วย มีก าลังใจในการแก้ป๎ญหาได้ น ามาใช้ในด้านการศึกษาเล่าเรียน 

                                                 

 ๑๘๖ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๘๗ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๑๘๘ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๘๙ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 
 

มีความคิดที่ประกอบด้วยเหตุผล จิตไม่วุ่นวายปราศจากความเครียด ลดความอยากเด่น อยากดัง วาง
เฉยจากการใส่ร้ายนินทา ไม่อิจฉาใครเพราะผลบุญของเขา สุขภาพจิตดี มีความสุข๑๙๐  
  ๑๓.  ท าให้ชุมชนมีความพึงพอใจที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น มีชุมชนอ่ืนเข้า
มาร่วมด้วย ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในงานบุญ มีผลในด้านจิตใจที่ไม่วุ่นวาย ก่อให้เกิดความสงบใน
ชุมชน๑๙๑  
  ๑๔.  ได้สังเกตเห็นว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนามาก เช่นในโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ประชาชนในต าบลจะส่งบุตรหลานไปบวช
โดยไม่มีการบังคับ ประชาชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม
การถืออุโบสถศีลในวันพระหรือในพรรษา ถ้าว่างก็จะไปท าบุญในวันพระ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงท าให้
ชุมชนมีความรักความสามัคคีไม่มีความขัดแย้ง และป๎ญหาสังคม มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีก
ด้วย๑๙๒  
  ๑๕.  บุคลากรที่เข้ามาร่วมกิจกรรม มีความสนใจใน และให้ความร่วมมืออย่างดี ท า
ให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากข้ึนเรื่อย ๆ ที่เคยไปแล้วก็อยาก
ไปอีก และไปเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ อีก มีการชักชวนญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้ชิดมาร่วมด้วย  ท าให้
สามารถควบคุมจิตใจจากกิเลสได้บ้าง จิตใจไม่หลงใหลในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
ปราศจากความคิดในทางทุจริต เป็นต้น๑๙๓   
 ๑๖.  ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีความปรารถนาที่จะศึกษาหลักธรรมที่สูงขึ้น แต่
ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมไกลๆ หลายวัน เนื่องจากอยู่คนเดียว บางรายไปเช้า – กลับเย็น มี
สติป๎ญญาในการกระท าสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งทางกาย วาจา ใจ จึงท าให้ไม่มีการประพฤติผิดหลักศีล ๕ มี
จิตใจสงบรู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า รู้จักประมาณในการบริโภค รู้ว่าบริโภคเพ่ืออะไร มีสติป๎ญญาใน
การวางตนให้เหมาะสมในสังคมรอบข้าง๑๙๔  
  ๑๗.  เมื่อมีการฝึกอบรมจะไปร่วมบ้างเพราะมีความพึงพอใจที่จะไป เพราะรู้ว่าเป็น
ทางท่ีถูกต้อง มีความอ่ิมเอิบใจในการประกอบกุศล ได้ชักชวนบุคคลรอบข้างไปร่วมบุญด้วยน ามาใช้ใน
การประกอบอาชีพ มีสติในการประกอบอาชีพ มีความเมตตาต่อลูกค้าทั้งการให้ การแจก การแถม มี

                                                 

  ๑๙๐ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๙๑ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๙๒ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๙๓ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, อายุ รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๙๔ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชนต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 
 

ความสุจริตในการประกอบอาชีพ ไม่ขูดรีด ไม่เอาก าไรมาก เป็นกัลยาณมิตรกับลูกค้า โดยการพูดจา
อ่อนหวาน๑๙๕  
  ๑๘.  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท าหน้าที่ชาวพุทธ เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใด
ควรท าไม่ควรท า มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน ท่องอ่านในการเป็นผู้น าพิธีการต่างๆในวัด ปรารถนาในการ
ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องรู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ท าความดีให้คนอ่ืนเห็น สภาพจิตใจดีกว่าก่อนๆ 
มาก มีจิตใจดีกว่าก่อนๆ ศรัทธาเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนๆ ท าตนให้ดีกับครอบครัว ไม่คิดร้ายต่อใคร ใครท า
อะไรก็เป็นเรื่องของเขา เราสอนเขาไม่ได้๑๙๖  
  ๑๙.  ได้น าหลักธรรมมาพัฒนาจิตใจ มีความคิดที่ถูกต้องมากขึ้น พร้อมที่จะปฏิบัติ
ตนตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดไป ทุกครั้งที่ท าความดี ท าให้จิตใจผ่องใส การปฏิบัติธรรมส่งผล
ทางด้านจิตใจมาก เหมือนจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรม มีทุกข์ – สุข เป็นเรื่องธรรมชาติผลที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาจิต ท าให้มีจิตใจอ่ิมเอม ทุกครั้งที่ท าความดี ท าให้จิตใจผ่องใส การปฏิบัติธรรมส่งผล
ทางด้านจิตใจมาก เหมือนจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรม มีทุกข์ – สุข เป็นเรื่องธรรมชาติ๑๙๗  
  ๒๐.  ท าให้มีความพอใจในการสร้างบุญกุศลมากขึ้น แต่ก็ขัดข้องเรื่องป๎จจัย ท า ๒๐ 
บาทก็ไม่อายใคร ท าตามความสามารถที่จะท าได้ ท าแค่นั้นก็ภูมิใจ อย่าท าบุญเอาหน้า ศรัทธาหัวเต่า
ท าให้มีสติในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการสร้างบุญกุศล มีความเชื่อว่าการท าดีย่อมได้รับผลดี ท าความ
ชั่วย่อมได้รับผลชั่ว รู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิด อะไรควรพูดไม่ควรพูด อะไรควรท าไม่ควรท าเมื่อ
พัฒนาจิตได้มากขึ้นก็สามารถปูองกันตนเองได้๑๙๘  
  ๒๑.  ท าให้มีความสุข ท าแล้วสบายใจ ร่างกายปลอดโปร่ง โล่งเบาสบาย ปราศจาก
ความห่วงใยการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทาง ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้น าหลักพระพุทธศาสนาที่
สอนในวัดมาใช้ในครอบครัว ท าให้มีความสุขในชีวิตประจ าวัน๑๙๙  
  ๒๒.  เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด ช าระใจให้สงบจากกิเลส มีความรู้สึกว่า
จิตใจผ่องใส จึงพยามยามปฏิบัติด้วยความตั้งใจมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความเต็มใจ ปลาบปลื้ม คิดว่าเป็น
บุญกุศล เป็นที่พ่ึงที่ถูกต้อง จิตใจมีสติมากขึ้น จึงพยายามปฏิบัติด้วยความตั้งใจมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
ความเต็มใจ ปลาบปลื้ม คิดว่าเป็นบุญกุศล เป็นที่พ่ึงที่ถูกต้อง จิตใจมีสติมากขึ้น มีการรักษาตนด้วย
การมีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้ ช่วยเหลือ แบ่งป๎น บริจาคโรงพยาบาล ๕๐,๐๐๐ บาท ลดความตระหนี่ 

                                                 

 ๑๙๕ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๙๖ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๙๗ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๑๙๘ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๙๙ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  



๑๔๙ 
 

ต้องเป็นผู้ให้ จึงจะเป็นที่รักและนับถือของคนรอบข้าง น ามาใช้ในการก าจัดกิเลส มีผลต่อเนื่องถึง
พฤติกรรมทางกายและวาจา มีความเมตตามากขึ้น มีสติในการแสดงออกต่อบุคคลรอบข้าง๒๐๐   
  ๒๓.  มีความรู้สึกว่าใจสบาย อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไม่เดือดร้อน ท าใจได้ในทุกสภาพ ผล
จากการปฏิบัติท าให้มีขวัญก าลังใจ ท าให้เพ่ิมพูนในการปฏิบัติ  โดยไปร่วมอยู่ได้ ๓ วัน ๗ วันท าให้
สามารถควบคุมจิตใจได้โดยการหลักความพอเพียง พอใจในสิ่งที่เรามี มีจิตใจรู้ทันความจริงของชีวิตว่า 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต คนและสัตว์ รู้ธรรมชาติของชีวิต๒๐๑ 
  ๒๔.  เมื่อจิตใจมีคุณธรรม คิดในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
ตนเองและเพ่ือนบ้าน บางคนอาราธนาศีลได้ ท าให้เกิดความชื่นใจ อบอุ่นใจ มีความสุข ไม่ต้องรอชาติ
หน้า ท าแล้วก็สุขเลย มีการปูองกันตนเองโดย จิตใจไม่เร่งรีบ ไม่รีบร้อนในขณะขับรถ ไม่โวยวายต าหนิ
ใคร ให้อภัยและเมตตา เจอรถคนอ่ืนเสียก็มีจิตอาสาช่วยเหลือ เสียสละ ถ้ารถเขาเสียก็ชวนไปด้วยกัน 
ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด๒๐๒  
  ๒๕.  เมื่อมีจิตใจที่เป็นกุศล ก็จะมีความพึงพอใจที่จะสร้างกุศลในด้านอ่ืนๆให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น เมื่อมีจิตใจที่เป็นกุศล รู้และเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องก็ส่งผลให้การแสดงออกทางกาย
และวาจานั้นถูกต้องไปด้วย มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือบุคคลรอบข้างได้อย่างไม่หวังผลตอบแทน ย่อม
ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย๒๐๓  
  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการพัฒนาใจเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ)  
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจิตใจ (สมาธิ) ดังนี้   
  ๑.  เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจตามหลัก
พระพุทธศาสนาให้มีจิตใจผ่องใส ไร้ความเครียด มีก าลังใจในการต่อสู้กับป๎ญหาที่มีอยู่  
  ๒.  จิตที่พัฒนาแล้วจะมีสมาธิ เกิดความสุข ความสงบ ความคิดฟูุงซ่าน ความทุกข์
ต่างๆ เบาคลาย ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติในโอกาสต่อๆไป 
  ๓.  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่พระสอนได้ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
สังเกตดูจากการกลับมาถึงโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีขวัญและก าลังใจดีขึ้นตลอดจนได้รับ
การสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วย   

                                                 

 
๒๐๐

 สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน,   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๐๑ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๐๒ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน 
๘ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๐๓ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย, เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 
 

  ๔. การปฏิบัติธรรมส่งผลทางด้านจิตใจมาก ท าให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ มี
สติมากข้ึน จิตใจไม่หวั่นไหวกับความเป็นอยู่ มีก าลังใจที่จะกระท าความดีต่อไป   
  ๕.  ผลจากการปฏิบัติท าให้มีขวัญก าลังใจ ท าให้เพ่ิมพูนในการปฏิบัติ ท าตาม
ความสามารถที่จะท าได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถท าพิธีกรรมทางศาสนาได้ เกิดความชื่นใจ 
อบอุ่นใจ และมีความสุข 
  ๖. เห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเพ่ือนบ้านไปในทางที่ดีขึ้น ท าให้ชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข   
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย เมื่อวิเคราะห์ในฐานะกัลยาณมิตรแล้วเห็นว่า 
พระภิกษุได้ใช้วิธีการยกตัวอย่างสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต และสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์ให้
เกดิขึ้นแก่ชีวิต โดยอาศัยการพัฒนาจิตให้สามารถแก้ไขป๎ญหาได้ มีสติรู้ว่า สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่ง
ใดชั่ว สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร ย่อมมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ผลที่เกิดข้ึนคือความปลาบปลื้มปิติยินดี ก็ย่อมมี
ขวัญก าลังใจในการสร้างสรรค์ความดีให้มากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่ าเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือพัฒนาจิตใจ  
  (๓) การพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญาจ านวน ๒๕ 
ประเด็น  
 ๑.  ประเด็นในการฝึกอบรมจะใช้เรื่องราวที่คนไม่รู้แล้วถาม เรื่องที่สังคมอยากรู้แล้ว
ถาม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขารับการอบรมอยากรู้ค าตอบมีแรงจูงใจโดยบูรณาการเข้ากับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ท าให้เขาเข้าใจในสิ่งที่สื่อออกไป เพ่ือให้มีสติป๎ญญาสามารถ
ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอน ผู้มีสติป๎ญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่
ถูกต้องได้ จะมีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะของตนเอง และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องไม่สร้างป๎ญหาเป็นการปูองกันภัยที่จะเกิดแก่ตนเอง๒๐๔  
  ๒.  พยายามชี้แจงแสดงความเข้าใจในสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า เมื่อมีสติป๎ญญามากขึ้นรู้ในสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตามหลัก
พระพุทธศาสนามากขึ้น เมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาหาที่พ่ึงทางใจโดยอาศัยพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท าให้ประชาชนทั้งในชุมชนและจากที่ อ่ืนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ชี้แจงให้เข้าใจในสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อมีสติป๎ญญามากขึ้นรู้

                                                 

 ๒๐๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

ในสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงจึง
มีความสนใจที่จะเข้ามาหาที่พ่ึงทางใจโดยอาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์๒๐๕ 
   ๓.  การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท าให้เยาวชนมีความสามารถในด้าน
สติป๎ญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ท าให้มีผู้สนใจน าบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างไม่ขาดสาย  ใช้
เหตุผล เพ่ือให้มีคุณธรรมทั้งในระดับเยาวชน เน้นการใช้ป๎ญญาในการประกอบอาชีพสุจริต เมื่อก่อนมี
ป๎ญหายาเสพย์ติด เวลาเทศน์จะแบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ในด้านการปูองกันภัยในการหลงเชื่อสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของพระพุทธศาสนา เช่น 
ในเรื่องการท าบุญเพ่ือพุทธพาณิชย์๒๐๖  
  ๔.  เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของทางโลกและทางธรรม จึงท าให้
ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาและเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
เยาวชนมีความสนใจที่จะร่วมโครงการ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นเพราะท าให้รู้จักเพ่ือน
ใหม่ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา จึงท าให้สนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ท าให้มีสติป๎ญญา
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข๒๐๗  
  ๕.  สังเกตได้ว่าประชาชนและเยาวชนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม มีการ
กระตือรือร้นที่จะมานั่งรอพระวิทยากร มีความสนุกสนานในกิจกรรมประกอบท่าทางหรือกิจกรรมเข้า
จังหวะ ส่วนประชาชนก็มีพอใจที่จะแสดงออกในกิจกรรมต่างๆอย่างไม่เขินอายเป็นต้น ท าให้รู้จักการ
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละโครงการมาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ลดป๎ญหาความขัดแย้ง ป๎ญหายาเสพย์ติด ป๎ญหาการจารกรรม
ในพ้ืนที่ได้เป็นต้น๒๐๘  
  ๖.  เมื่อผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมได้ เห็นถึ งประโยชน์ของปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกันมากขึ้น เมื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เห็นถึงประโยชน์ของปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมกันมากขึ้นท าให้สามารถปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ลด

                                                 

 ๒๐๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๐๖ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่),  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๐๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๐๘ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ),พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 
 

อุบัติเหตุในพ้ืนที่ ไม่มีป๎ญหาการจารกรรม และป๎ญหายาเสพย์ติด สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วย
ความรักความสามัคคี๒๐๙  
  ๗.  ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน เพราะเป็นการสร้างเยาวชนคนใหม่ที่มีจิตใจและ
พฤติกรรมดีขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นมา ในแต่ละโครงการมีผลท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดี ท าให้พระวิทยากรมีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติศาสนกิจต่อไปการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเยาวชนจากการมีสติป๎ญญาในด้านพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่รู้จักผิดชอบชั่วดี มี
พฤติกรรมท าในสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความกตัญํูกตเวที รู้จักท าความดี
ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้สะอาด  ย่อมเป็นสิ่งที่ปูองกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ปฏิบัติตามได้๒๑๐  
  ๘.  เทศนาสั่งสอน น าธรรมะสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยการ
ปฏิบัติ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ บูรณาการความรู้ควบคู่กับการด าเนินชีวิต สามารถน าธรรมะไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม น าประสบการณ์มาเล่ากันฟ๎ง ในขณะเดียวกันก็พร้อม
ที่จะปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้น ให้มีความคิดริเริ่ม มีสติป๎ญญาน าพาตนเองให้ปลอดภัย 
ด ารงชีวิตด้วยหลักธรรม น าธรรมมาปฏิบัติ ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นการปูองกันภยันตรายได้
ในทุกขณะ ๒๑๑  
  ๙.  แนะน าเพ่ิมเติมว่า การมีสติป๎ญญาน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตนั้น จะ
ส่งผลเรื่องการท างาน จะเกิดบุญกุศล อุปสรรคจะน้อยลง ความผิดพลาดจะน้อยลง จึงท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรมมากขึ้นแนะน าว่า การพัฒนาสติป๎ญญาสามารถสร้างความคิด
และการปฏิบัติตนให้ดีขึ้น เมื่อมีสติป๎ญญาที่ดีมีคุณธรรม ก็จะมีความเพียรในการด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ไม่สร้างป๎ญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน๒๑๒  
  ๑๐.  ถ้าคนมีความเพียรพยายาม ชีวิตก็จะประสบความส าเร็จทุกด้าน ทั้งในด้าน
การศึกษา การงาน ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมีความเพียรพยายาม มีการแนะน าให้เขาตัดปลิโพธิ ให้ตั้งใจ 
อย่าห่วงอะไรมาก สอนให้อยู่กับป๎จจุบัน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงมีความตั้งใจมากขึ้น ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมส่วนใหญ่ จึงมีความตั้งใจมากขึ้น มีผลในการปูองกันภัย คือ เมื่อบุคคลมีสติป๎ญญาที่ท าแต่สิ่ง
ที่เป็นกุศลก่อให้เกิดประโยชน์ ท าให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

                                                 

 ๒๐๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๑๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๒๑๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  



๑๕๓ 
 

ปกติสุข รวมถึงหลัก ๕ อ่อน ท าให้เป็นที่น่าเคารพของบุคคลรอบข้าง สามารถปูองกันภัยต่างๆที่จะ
เกิดกับตนเองได้๒๑๓      
  ๑๑.  เด็กนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น มีเกรด
เฉลี่ยสูงขึ้น มีความรักความสามัคคีมากขึ้น มีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์มากขึ้นท าให้เขา
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามที่สังคมปรารถนา๒๑๔  
  ๑๒.  เยาวชนมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาตลอดจน
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วย เยาวชนมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยมากขึ้น มีการช่วยในด้านศาสน
พิธีของโรงเรียนเวลาโรงเรียนท าบุญ เป็นผลมาจากค่ายคุณธรรมโดยการน าเด็กนักเรียนหมู่บ้านละ ๓ 
คนมาฝึกอบรมด้านศาสนพิธี จึงท าให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง๒๑๕   
  ๑๓.  ชาวบ้านมีความพึงพอใจที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น มีหมู่อ่ืนเข้ามาร่วม
ด้วย มีผลในด้านจิตใจที่ไม่วุ่นวาย ก่อให้เกิดความสงบในชุมชน ท าให้เกิดความสามัคคี ขับรถไม่ชนกัน 
ฯลฯ๒๑๖  
  ๑๔.  ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ที่เคยไปแล้วก็อยากไปอีก ไปเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ อีก มีการชักชวนญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้ชิด
มาร่วมด้วย สามารถน ามาใช้ที่บ้าน สร้างอาชีพให้คนมีงานท า ความขัดแย้งลดลง มีความรักความ
สามัคคี คนที่เคยด่าพ่อแม่ก็ไม่ด่า เกิดความสงบในพ้ืนที่ เพราะได้รับการศึกษาอบรมมาตั้งแต่เด็ก มีจิต
อาสาในการตั้งด่านตรวจเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นต้น๒๑๗  
  ๑๕.  บุคลากรที่เข้ามาร่วมมีความสนใจในการร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ และให้ความ
ร่วมมืออย่างดี จึงท าให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ 
ที่เคยไปแล้วก็อยากไปอีก ไปเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ อีก มีการชักชวนญาติพ่ีน้องและบุคคลใกล้ชิด
มาร่วมด้วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  มีอาชีพที่สุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม และประเทศชาติ ทั้งในเรื่องความทุจริตทางกายวาจา รวมไปถึงป๎ญหาความ
ขัดแย้ง ป๎ญหายาเสพย์ติด เป็นต้น๒๑๘  

                                                 

 ๒๑๓ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
 ๒๑๔ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๑๕ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๑๖ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๑๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๑๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

 ๑๖.  ท าให้มีความเพียรที่จะศึกษาหลักธรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่
รู้แล้วจึงท าให้รู้ว่าจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องอย่างไรทั้งกับบุคคลรอบข้างและพระสงฆ์ จึงท าให้มีความ
สามัคคี ไม่มีศัตรู๒๑๙   
  ๑๗.  มีความสุขใจในกิจกรรมเหล่านั้น มีความอดทนอดกลั้นในการฟ๎ง ปฏิบัติ
วิป๎สสนากรรมฐานตามก าลัง น าหลักการทางพุทธเช่นสติมาใช้ในการปฏิบัติ เห็นว่าส าเนียงส่อภาษา 
กิริยาส่อสกุล รู้ต่ า รู้สูง ในการปฏิบัติตนต่อคนรอบข้าง จะพูดกับพระหรือกับคนอย่างไร๒๒๐  
  ๑๘.  ไปท าบุญตักบาตรฟ๎งธรรมท ากิจกรรมในวัดด้วยความภูมิใจ ดีใจ ไม่คิดอะไร 
คิดแต่เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรมบ้าง มั่นใจว่าได้บุญ มีความสบายใจ ท าตามหน้าที่ชาวพุทธ  
เก็บกวาด เช็ดถู ดูแลสิ่งต่างๆ รู้ว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ได้สติป๎ญญารู้ในสิ่งที่คาดไม่ถึง ปฏิบัติเท่าที่
ท าได้ปฏิบัติได้ จึงมีความสุขในการท ากิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาท าตามหน้าที่ชาวพุทธ 
สามารถปูองกันตนเองได้ ไม่หลงมัวเมากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระ ไม่สรรเสริญพิธีกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ปูองกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และความศรัทธาได้๒๒๑  
  ๑๙.  สามารถปฏิบัติตนองได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดสติป๎ญญารู้ว่า เกิดมาชาตินี้เกิด
มาใช้กรรม ถ้าท าไม่ดีต่อไปจะพบแต่สิ่งไม่ดี จึงพยายามท าแต่สิ่งดีจึงพยายามวางตนกับบุคคลรอบข้าง
ให้ถูกต้อง ท าตนเข้าได้กับคนทุกพวก ไม่ขัดแย้งเลย ไม่สร้างป๎ญหากับบุคคลอ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ ถ้อย
ทีถ้อยอาศัย เรื่องไม่ดีของเขาก็ไม่ใส่ใจ อะไรที่บอกเขาได้ก็จะบอกด้วยเหตุด้วยผล๒๒๒   
  ๒๐.  ท าให้มีสติในการด าเนินชีวิตรวมทั้งการสร้างบุญกุศล มีความเชื่อว่าการท าดี
ย่อมได้รับผลดี ท าความชั่วย่อมได้รับผลชั่ว รู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิด อะไรควรพูดไม่ควรพูด อะไร
ควรท าไม่ควรท า ท าให้อยากศึกษาเพ่ิมเติมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว มีการอ่านเพ่ิมเติมและ
ท่องจ าได้มากขึ้น ท าบุญไปแล้วก็ดีใจสามารถปูองกันตนเองได้ ด ารงตนอยู่ในขอบเขตของหลักธรรม 
ท าบุญตามสภาพความเหมาะสมในโอกาสต่างๆ อาหารที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครจะไม่ทาน เลือก
รับประทาน ไม่มีความโลภในการกิน รู้จักประมาณ ไม่เอาของวัดกลับบ้าน รู้จักใช้ค าพูด เป็นการ
ปูองกันตนเองจากบุคคลรอบข้าง๒๒๓  
  ๒๑.  ท าให้มีความสุข ท าแล้วสบายใจ ร่างกายปลอดโปร่ง โล่งเบาสบาย ปราศจาก
ความห่วงใย  น ามาพูดให้เพ่ือนบ้านฟ๎ง มีการชักชวนให้ไปที่อ่ืนที่มีการฝึกอบรมก็ไป ได้น าหลัก

                                                 

 ๒๑๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๒๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๒๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๒๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๒๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 
 

พระพุทธศาสนาที่สอนในวัดมาใช้ในครอบครัว ท าให้มีความสุขในชีวิตประจ าวัน  น ามาพูดให้เพ่ือน
บ้านฟ๎ง มีการชักชวนให้ไปท่ีอ่ืนก็ไป ด ารงตนไว้ชอบ มีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต๒๒๔  
  ๒๒.  เชื่อว่าเป็นการช าระกายให้สะอาด ช าระใจให้สงบจากกิเลส มีสติป๎ญญาในการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องมีสติในการควบคุมจิตใจ ท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีสติป๎ญญาในการควบคุม
จิตใจ  การแสดงพฤติกรรมที่มีสติ ไม่ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ในการแสดงออกได้ เป็นต้น๒๒๕   
  ๒๓.  ท าให้มีความปรารถนาที่จะศึกษาหมวดธรรมอ่ืนต่อไป น าสิ่งที่พระสอนมา
ศึกษาเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติมจากสื่อ T.V. SBB DMC ฟ๎งวิทยุ FM ในพ้ืนที่ที่บรรยายธรรม เพ่ือปูองกัน
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติก็จะเลือกรับชมรับฟ๎งเฉพาะความรู้ หากเป็นการบอกบุญถ้าพอไปได้ก็
จะไป ใครท าอะไรก็ไม่ขัดในสิ่งที่ถูกต้อง ท าบุญเท่าที่ท าได้ ท าน้อยดีกว่าไม่ท า ปลอดภัยในเงินที่มี
อยู่๒๒๖  
  ๒๔.  เมื่อจิตใจมีคุณธรรม คิดในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
ตนเองและเพ่ือนบ้าน บางคนอาราธนาศีลได้ ท าให้เกิดความชื่นใจ อบอุ่นใจ มีความสุข ไม่ต้องรอชาติ
หน้า ท าแล้วก็สุขเลย ไม่มีความประมาทในการปฏิบัติตน รวมถึงหน้าที่การท างาน ไม่สร้างความ
ขัดแย้งในส านักงาน จึงไม่มีศัตรู เป็นที่รักของผู้น าชุมชน จนได้รับต าแหน่งที่ปรึกษานายกอบต.แคมป์
สน๒๒๗   
  ๒๕.  การร่วมกิจกรรมท าให้ได้รับความยกย่องความชมเชยจากคนทั่วไปจากการ
ปฏิบัติตามสิ่งที่พระสอน ได้รับความไว้วางใจในงานที่ท า และสามารถท าหน้าที่จนประสบความส าเร็จ
ได้ จึงมีความพอใจพร้อมใจช่วยงาน และร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เมื่อมีจิตใจที่เป็นกุศล ก็จะมีความพึง
พอใจที่จะสร้างกุศลในด้านอ่ืนๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการปูองกันภัยจาก
ตนเองและบุคคลอ่ืน คือ การมีสติในการปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาท ไม่พูดให้กระทบใจคนอ่ืน 
หลีกเลี่ยงการมีศัตรู รู้จักกินรู้จักใช้ อะไรควรใช้ก็จะใช้ ไม่ทะเยอทะยาน แข็งขันกับคนอ่ืน พอใจในสิ่ง
ที่มีอยู่ ถือคติ ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูก าลัง๒๒๘    
 

                                                 

 ๒๒๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.   
 ๒๒๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๒๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๒๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน
,  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๒๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 



๑๕๖ 
 

 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านปัญญา 
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญาดังนี้   
   ๑.  การมีขวัญก าลังใจที่ดีจะเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีต่างๆ มากขึ้น มี
ผลท าให้ยอมรับในสิ่งที่ดี ปรับเปลี่ยนความคิด นั่นคือการพัฒนาทางสติป๎ญญาที่เกิดขึ้นแล้ว 
  ๒.  มีมุมมองที่ดี จึงมีความสนใจเข้าร่วมการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และมี
ตัวอย่างให้เห็น ท าให้เกิดป๎ญญาน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๓.  ใช้เรื่องราวที่คนไม่รู้แล้วถาม เรื่องที่สังคมอยากรู้แล้วถาม เป็นต้น 
 ๔.  เมื่อมีสติป๎ญญามากขึ้น รู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ก็ย่อมปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นไปตาม
หลักพระพุทธศาสนามากขึ้น  
 ๕.  การมีความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนา มีขวัญก าลังใจในการท าความดี
เพ่ิมข้ึน  
 ๖.  ขวัญก าลังใจที่ดีท าให้จิตใจโปร่งโล่งเบา เกิดความคิดที่ดี สติป๎ญญาก็จะเกิดพอก
พูนขึ้น  
 ๗.  ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากสิ่งที่ได้ศึกษาแล้ว จึงท าให้เกิดความเพียรที่จะศึกษา
หลักธรรมเพ่ิมเติม  
 ๘.  การมีสติป๎ญญา น าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ท าให้เกิดขวัญ
ก าลังใจ  
   
  ๔)  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๒๕ ประเด็น 
 ๑.  ป๎ญหาอุปสรรคนั้น คือการควบคุมคนหมู่มาก ๆ จึงต้องมองว่ากลุ่มผู้เข้ารับการ
อบรมมาจากไหน เช่น กลุ่มนักเรียนที่มาเพราะถูกบังคับ วันแรกๆจะควบคุมได้ยาก วิธีการควบคุม
นักเรียนคือ ใช้จุดที่เขากลัวให้เป็นประโยชน์ โดยอาศัยความเป็นเหตุเป็นผล จัดการแบบบัวไม่ช้ าน้ าไม่
ขุน่๒๒๙    
 ๒.  ป๎ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในด้านผู้ให้การฝึกอบรมนั้นอาจไม่เข้าใจ
หลักธรรม ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ หรือเสริมให้เข้าใจไม่ถูกต้อง ท าให้คนเขาห่างจากพุทธ

                                                 

 ๒๒๙ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.
, ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

ธรรม ในด้านบุคคลที่เข้ามาบางคนไม่ศรัทธา ถูกบังคับมาสอนอะไรไม่รับ ไม่ฟ๎ง พ้ืนฐานทางการศึกษา
ต่างกัน อธิบายธรรมะไม่ได้ผล๒๓๐   
  ๓.  ป๎ญหาอุปสรรคหลายประการที่เกิดขึ้นในโครงการซึ่งในด้านวิทยากรนั้นไม่มี
ป๎ญหาอะไร แต่ในด้านผู้เข้าร่วมนั้นมีป๎ญหาที่การมีส่วนร่วมในขณะที่ด าเนินโครงการ เช่น การอบรม
วันเดียว จะมาเฉพาะตอนเช้าแต่ตอนบ่ายหายไป เด็กมีความกดดันเนื่องจากถูกบังคับมา เป็นต้น๒๓๑    
  ๔.  ป๎ญหาและอุปสรรคหลายประการ  ในด้านอาคารสถานที่ เช่น ห้องประชุมของ
โรงเรียนมีนักเรียนจ านวนมาก ท าให้ระบบสื่อ แสง สี เสียง จะมีป๎ญหา บางแห่งคับแคบอากาศไม่
ถ่ายเท เป็นต้น๒๓๒  
  ๕.  ป๎ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านสถานที่ เช่น สถานที่ฝึกอบรมไกล สื่อการสอน 
เครื่องเสียง และเครื่องฉายไม่ดี เป็นต้น๒๓๓  
  ๖.  ป๎ญหาและอุปสรรคของทางวัดนั้นไม่มี เพราะบุคคลในชุมชนเห็นความส าคัญ
ของสถาบันศาสนาจึงมีจิตอาสาให้ความร่วมมือท ากิจกรรมในโอกาสต่างๆ ในด้านพระวิทยากรนั้นก็
พยายามฝึกอบรมจนมีความสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้๒๓๔  
  ๗.  จะมีป๎ญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในด้านสถานที่ บางโรงเรียน
หอประชุมมีแสงสว่างเกินไปจะเป็นอุปสรรคในการใช้สื่อ เสียงก้องเกินไป ป๎ญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียง 
ไมโครโฟน ล าโพง ไม่ดัง ที่พักท่ีโรงเรียนล าบาก ต้องแยกชายหญิง บางแห่งห้องน้ าช ารุด และไกลจาก
พ้ืนทีก่ิจกรรม ด้านงบประมาณ ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเป็นต้น๒๓๕  
  ๘.  ความคิด ทัศนะคติที่แตกต่างกัน ไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปิดกั้นตัวเอง ความรู้
ความสามารถในการใช่สื่อการสอนไม่เพียงพอ๒๓๖  

                                                 

 ๒๓๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๓๑ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
 ๒๓๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
  ๒๓๓ สัมภาษณ์  พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๓๔ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๓๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด), รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 
 ๒๓๖ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  



๑๕๘ 
 

  ๙.  ป๎ญหาและอุปสรรคหลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล วัยของผู้ให้การ
ฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรมต่างกัน เวลาจัดสื่อการสอนจะล าบาก ความถนัดของวิทยากรต่างกันมี
ความเข้าใจ ภูมิธรรม ความรู้แตกต่างกัน ในด้านสถานที่ บางแห่งไม่พียงพอต่อบุคคล ในด้านสื่อการ
สอน บางแห่ง อุปกรณ์เครื่องเสียงช ารุดไม่สามารถใช้ได้ จึงต้องเตรียมไปส ารอง เป็นต้น๒๓๗  
  ๑๐.  ป๎ญหาอุปสรรคหลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล คือ ในโครงการ
บรรพชาสามเณรผู้ปกครองบางคนไม่อยากให้ลูกอดข้าวเย็น จึงไม่ให้ความร่วมมือ ในด้านสถานที่ คือ 
บางแห่งห้องน้ าไม่เพียงพอ สถานที่ฝึกอบรมคับแคบ ในด้านสื่อการสอน บางแห่ง ไม่สมบูรณ์ ในด้าน
พระวิทยากร บางรูปก าลังศึกษา ก็มีอุปสรรคในการไปให้การฝึกอบรม๒๓๘ 
 ๑๑.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่วัดจะมีป๎ญหาเฉพาะนักเรียนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ 
บางครั้งผู้ปกครองก็มีป๎ญหา ในการจัดกิจกรรมของพระ ในด้านป๎ญหาเกี่ยวกับสื่อ ใช้สื่อ IT ในการ
ฝึกอบรม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง สื่อการสอนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จึงบริหารจัดการเท่าที่มี 
เท่าท่ีจ าเป็น๒๓๙  
  ๑๒.  บางหมู่บ้านไม่มีนักเรียน ป๎ญหาในด้านสื่อการสอน บางเรื่องเซิร์ททาง
อินเตอร์เน็ตแล้วไม่มี หนังสือสวดมนต์มีไม่เพียงพอ๒๔๐  
  ๑๓.  ป๎ญหาความเดือดร้อนในด้านฐานะ ป๎ญหาเรื่องถนนหนทาง ฯลฯ๒๔๑  
  ๑๔.  ป๎ญหาอุปสรรคบางประการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ใน
ช่วงแรก ๆ ป๎ญหาในด้านงบประมาณจึงต้องตั้งกองผ้าปุามาร่วมด้วย๒๔๒ 
  ๑๕.  ป๎ญหาอุปสรรคหลายประการ ทั้งในด้านป๎จจัยสนับสนุน เพราะจะต้องท า
โครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละโครงการนั้นต้องใช้ป๎จจัยจ านวนมากจึงไม่เพียงพอบ้าง ใน
ด้านระยะเวลาของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ถ้าโครงการก าหนดเวลาไว้หลายวัน ผู้เข้าอบรมจะน้อย ในด้าน
อาคารสถานที่ นั้นยั้งไม่พร้อมเท่าไหร่ ที่พักชายยังไม่สะดวก มุ้งลวดขาด ยุงในปุาเข้ามาได้๒๔๓  

                                                 

  ๒๓๗สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๓๘ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๓๙สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๔๐ สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๔๑ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๒ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๓ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

  ๑๖.  ป๎ญหาอุปสรรคบ้างแบ่งเป็นป๎ญหาอุปสรรคจากบุคคล เช่น ไม่มีใครไปรับไปส่ง 
ไม่มียานพาหนะ อายุมาก ไม่ว่างบ้าง พูดคุยกันเสียงดังฟ๎งไม่รู้เรื่อง ส่วนป๎ญหาอุปสรรคจากอาคาร
สถานที่ คือบางวัดไกล ทุรกันดาร๒๔๔  
  ๑๗.  มีป๎ญหาอุปสรรคหลายประการ เกิดจากคนรอบข้าง เช่น บางคนมีศีล บางคน
ไม่มีศีล จากความไม่สะดวกในสถานที่ต่างๆ เช่น บางแห่งห้องน้ าน้อย ต้องรอนาน ไม่สะอาด ที่นั่งใน
ห้องน้ าไม่สะดวก ไม่มีเก้าอ้ีนั่ง ก็ไม่ค่อยสะดวก ต่างพ้ืนที่มีอาหารแปลกๆ ก็ไม่กิน แต่ก็ไม่บ่นไม่พูด ไม่
เลือกกิน เลี้ยงง่าย รู้ว่าอะไรเป็นโทษต่อร่างกายก็ไม่รับประทาน๒๔๕  
  ๑๘.  ประสบป๎ญหาอุปสรรคจากบุคคลที่อยู่ในวัด เช่น การไม่สนใจในสิ่งที่พระสอน 
รบกวนคนที่ตั้งใจ๒๔๖  
  ๑๙.  มีป๎ญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการ ในด้านบุคคล คือ แต่ละคนคิดไม่
เหมือนกัน เขาคิดว่าเขาท าถูก ทั้งๆที่ไม่ถูก เราก็ไม่ว่าอะไร ไม่พูดกระแนะกระแหนกับเขา ที่อ่ืนๆ ก็ไม่
มี ด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีป๎ญหา มีจิตเป็นกุศล ด้านสื่อการสอนไม่มีป๎ญหา เบาะนั่งพร้อม หนังสือ
พร้อม๒๔๗  
  ๒๐.  ประสบป๎ญหาอยู่บางประการ เช่น การเดินทางไม่สะดวก ห้องน้ าของที่อ่ืนไม่
สะอาด เป็นต้น๒๔๘  
  ๒๑.  ไม่มีป๎ญหาอุปสรรคใดๆ๒๔๙  
  ๒๒.  ป๎ญหาอุปสรรคคือ ไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องบริหารธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว๒๕๐  
  ๒๓.  มีป๎ญหาในด้านบุคคล เพราะ บุคคลที่รู้จักกันจะมาชวนคุยในขณะที่ปฏิบัติ ท า
ให้เสียสมาธิ๒๕๑    
  ๒๔.  ไม่มีป๎ญหาและอุปสรรคใด เพราะแนะน าใครก็ได้รับความสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือ เพราะคิดว่า ศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี๒๕๒   
 

                                                 

 ๒๔๔ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, ต าแหน่ง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๕ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๖ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๗ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๔๘ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน, ๘  ๒๕๕๙.  
 ๒๔๙ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน,  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๕๐ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๕๑ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
  ๒๕๒ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน
, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 
 

  ๒๕.  ป๎ญหาและอุปสรรคไม่มีเพราะมีความตั้งใจมีจิตอาสาในการปฏิบัติอยู่แล้ว๒๕๓  
 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นป๎ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังนี้   
  ๑.  การควบคุมคนหมู่มาก วันแรกการควบคุมยาก แต่จากประสบการณ์ของพระผู้
เคยเป็นพระวิทยากรก็สามารถจัดการได้  
 ๒.  ป๎ญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บางคนถูกบังคับมา ในระยะแรกจะสร้างป๎ญหา 
พระวิทยากรจะเหน็ดเหนื่อยมาก สามารถแก้ป๎ญหาได้แบบบัวไม่ช้ าน้ าไม่ขุ่น  
 ๓.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทางโรงเรียนน ามาต่างระดับกัน การฝึกอบรมและ
กิจกรรมต้องแยกกัน จึงต้องแยกพระวิทยากรและสถานที่จัดการฝึกอบรม  
 ๔.  การฝึกอบรมบุคคลทั่วไปที่มาด้วยความศรัทธา ไม่มีป๎ญหาอะไร แต่บางคนมา
เพ่ือลองดู บางคนอยู่ได้ตลอดโครงการ บางคนมาเพียงครึ่งวันก็ไม่มาอีกเลย  
 ๕.  ระยะเวลาของการฝึกอบรม หากเป็นระยะเวลานานๆ ๕ - ๗ วัน จะมีผู้เข้าร่วม
ไม่มาก ถ้า ๒ - ๓ วัน จะมีผู้เข้าร่วมมากพอสมควร  
 ๖.  ป๎ญหาของพระวิทยากร บางช่วงมีภารกิจด้านศาสนกิจ หรือเข้ารับการศึกษา 
ฝึกอบรม จะต้องสับเปลี่ยนกันตามภาระหน้าที่ พระวิทยากรบางรูปมีความถนัด ภูมิรู้ภูมิธรรมต่างกัน 
จึงต้องแบ่งภารกิจตามความสามารถและความถนัด  
 ๗.  สถานที่บางแห่งไม่สะดวก หรือจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมากกว่าที่พักและ
สาธารณูปโภค ท าให้คับแคบไม่สะดวก  
 ๘.  ป๎ญหาด้านเครื่องมือสื่อสารประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ ที่ใช้งาน
ได้ไม่สมบูรณ์ ก็ต้องแก้ป๎ญหาเพื่อให้ด าเนินการได้  
 ๙.  บางแห่งหนังสือสวดมนต์มีไม่เพียงพอ การสวดมนต์ก็สวดเพียงพ้ืนฐานที่สามารถ
สวดได้       
 ๑๐. มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้รับข่าวสาร
จึงไม่ได้เข้ามาร่วม 
 ๑๑. ในส่วนของโครงการที่จัดที่วัด มีงบประมาณไม่ค่อยเพียงพอ   
 

                                                 

 ๒๕๓ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙. 
 



๑๖๑ 
 

 ๕)  เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๕ ประเด็น 
   ๑.  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น ในด้านบุคคล คือ ท าให้เขามีสติป๎ญญาแจ่มใส มองอะไร
ถูกต้องตามความเป็นจริงจากป๎ญหาที่มีก่อนหน้านั้น ถ้าเข้าใจธรรมะเป็นสัมมาทิฏฐิ จะส่งต่อไปให้
ผู้ อ่ืนโดยอัตโนมัติเป็นจิตอาสาโดยไม่ต้องร้องขอ  ถ้าตั้งหลักของสติป๎ญญาและจิตใจให้ตรงแล้ว 
พฤติกรรมก็จะปรับเปลี่ยนไปเอง รู้เพื่อเปลี่ยน เมื่อรู้แล้วก็จะเปลี่ยนเอง๒๕๔  
  ๒.  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลนั้นมีดังต่อไปนี้ ในด้านชุมชนไม่เกิดอุบัติเหตุ ลด
ป๎ญหาความขัดแย้ง รู้วิธีแก้ไขป๎ญหาในระดับต่างๆในสังคมทั้งสังคมและประเทศชาติ ในด้าน
สิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าบัญญัติให้อยู่กับสิ่งแวดล้อม ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มีปุา น้ าก็จะไม่มี มีปุา
อากาศก็จะบริสุทธิ์๒๕๕  
  ๓.  เวลาเทศน์จะแบ่งเรื่องคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ย่อมเกิดประโยชน์ต่อบุคคลโดยรวม ท าให้ประชาชนในชุมชนประพฤติดี ก็
จะส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติมีความสุข ประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ่ือให้เห็นว่า ต้นไม้ให้ประโยชน์ได้กับทุกชีวิตเป็นต้น๒๕๖  
  ๔.  ประโยชน์หลายประการ ในด้านบุคคล คือ ได้น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
การท างาน ในด้านชุมชนคือ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ มี
การน าประชาชนไปปลูกปุาตามสถานที่ที่มีความเหมาะสม ด้านสังคมและประเทศชาติ คือ คนจะไม่
เบียดเบียนกนั มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สมัครสมานสามัคคี๒๕๗  
  ๕.  จึงก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล เช่น ผู้ที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ในด้านชุมชน เช่น ชุมชนมีความสามัคคี ในด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น รู้คุณค่าของธรรมชาติ ในด้านสังคมและประเทศชาติ เช่น มีความรักชาติมากขึ้ น มี
ความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ในด้านอ่ืนๆ เช่น วิทยากรได้ความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน๒๕๘  
  ๖.  ในด้านบุคคล คือ สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เป็นคนดีมี
ศีลธรรม รู้จักใช้ชีวิตในทางท่ีถูกต้อง มีจิตใจที่เป็นกุศล ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ได้บ้าง ในด้านชุมชนไม่มี
                                                 

 ๒๕๔ สัมภาษณ์ พระอาจารย์ชิตชัย จันทว โส (แสนผ่องจับ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.
, ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๕๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติพัชรโกวิท (พระมหาสุขุม สุขุมาลปํฺโญ) (ศักดิ์เจริญชัยกุล), เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
สมอ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๕๖ สัมภาษณ์ พระครูเวฬุพัชรโสภณ, เจ้าอาวาสวัดสฤษฏิ์ธรรมาราม (วัดห้วยไผ่), ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๒๕๗ สัมภาษณ์ พระปลัดสมภพ มหาลาโภ (เฑียรทอง), เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมอ าเภอหล่มเก่า วัด
หล่มเก่าพิทยาราม, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙     
 ๒๕๘ สัมภาษณ์ พระลอย ขนฺติวโร (มั่นสมใจ), พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

ป๎ญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกปุา ปลูกไม้ผลเพ่ือให้คนและ
สัตว์ได้เป็นอาหาร ในด้านสังคมและประเทศชาติ คือ สังคมเป็นปกติดีข้ึนกว่าแต่ก่อน๒๕๙  
  ๗.   ในด้านพระวิทยากร คือ ได้รับความรักความศรัทธาจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ ท าให้เขามีธรรมะไปใช้ในการด าเนินชีวิต รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ สามารถแก้ไขป๎ญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในด้านสังคมและประเทศชาติ คือ ท าให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการไม่เบียดเบียนธรรมชาติ๒๖๐   
  ๘.  ต้องการให้บุคคลสร้างที่พ่ึงให้กับตนเอง พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด เท่าที่จะท าได้ 
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ เกิดสันติ
สุข สันติภาพ รักสามัคคี เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข มนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีธรรมะเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต๒๖๑  
  ๙.  ประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ บุคคลมีการพัฒนาทั้งกาย ใจ และสติป๎ญญา 
ให้เข้าใจโลก และชีวิตมากขึ้น จะมีผลให้เกิดความสุขทางกายและทางใจต่อไป ท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็น่าอยู่ตามไปด้วย ถ้าชุมชนมีคุณภาพ ก็ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมไม่ถูกท าลาย 
ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงไปด้วย๒๖๒  
  ๑๐.  ประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล คือ ท าให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ในด้านชุมชน คือ ท าให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดละเลิกการเผาขยะ มีคุณธรรมมากขึ้น ทิ้งขยะถูกที่ ในด้านประเทศชาติ คือ ท าให้
ประชาชนมีความสุข๒๖๓     
 ๑๑.  เปูาหมายและประโยชน์จากการพัฒนาหลายประการ คือ นักเรียนได้รับความรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีคุณภาพทางจิตใจดีกว่าเดิม จึงสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน อยู่บ้านมีความรับผิดชอบช่วยเหลือกิจการบ้าน สร้างสังคมในเครือข่ายตามหลักพุทธ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน เคารพสิทธิผู้อื่น จึงมีสังคมและประเทศชาติที่สงบสุข๒๖๔  

                                                 

 ๒๕๙ สัมภาษณ์ พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน, เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน, ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.  
 ๒๖๐ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยา ขนฺติโก (หล้าสุด),  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม, ๑๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙.  
 ๒๖๑ สัมภาษณ์ พระนิคม ขมจิตฺโต (สายสะอาด),  ประธานสงฆ์ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., เมื่อวันท่ี 
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
 ๒๖๒ สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสุทธิสาโร (ขาวฉลาด), พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ๑๐  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.  
 ๒๖๓ สัมภาษณ์ พระเพิ่มพงษ์ กิตฺติปํฺโญ (สรราษฎร์),  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร., 
๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๖๔ สัมภาษณ์ คุณประดิษฐ์ ศรีเลย, รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 
 

  ๑๒.  เกิดประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้  ทั้งในด้านบุคคล เช่น การรู้จัก
ประหยัดมัธยัตถ์ ในด้านชุมชน ชาวบ้าน ไม่มีการทะเลาะกันในชุมชน รู้จักการให้อภัย  เกิดความรัก
ความสามัคคีในชุมชน ไม่มีป๎ญหาด้านจารกรรม ยาเสพย์ติด ในด้านสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เป็นต้น๒๖๕  
  ๑๓.  จึงท าให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีการไปหาเห็ดในวัด
ได้ ประปาอุดมสมบูรณ์ ใช้น้ าในวัดท าน้ าประปาทั้ง ๔ – ๕ หมู่บ้าน มีความอุปการะซึ่งกันและกัน วัด
มีโครงการ ประชาชนก็มีกิจกรรมที่เป็นกุศลท า มีรายได้จากงานของโครงการ เป็นการอุปการะร่วมกัน 
ทั้ง บ้าน วัด ชุมชน บวช๒๖๖  
  ๑๔.  ประโยชน์แก่ผู้ เข้ าร่วมคือ ท าให้มีความรู้ ในการปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ประโยชน์ต่อชุมชนคือ เป็นชุมชนชาวพุทธ ไม่มีการท าร้ายกัน ประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมคือ มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ๒๖๗  
  ๑๕.  ประโยชน์หลายประการ ในด้านบุคคล  ท าให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
การพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ ในด้านชุมชน สร้างความมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ในด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มี
การฝึกอบรมให้รักษาปุา แยกขยะออกตามประเภท ขายได้ก็เอาไปขายเป็นต้น๒๖๘  
 ๑๖.  เกิดเปูาหมายหรือประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง บุคคลผู้อ่ืน ธรรมชาติ ตลอดจน
สังคมและประเทศชาติดังต่อไปนี้ มีการแบ่งป๎นสิ่งของให้แก่กัน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชนให้
สงบเรียบร้อย เปูาหมายหรือประโยชน์ต่อธรรมชาติ คือเห็นความส าคัญของต้นไม้ในการอนุเคราะห์
ต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนเปูาหมายและประโยชน์อื่นๆ คือ เป็นบุคคลต้นแบบให้กับบุคคลที่เคารพนับถือ๒๖๙  
  ๑๗.  เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างมาก เช่น ได้พบปะสหธรรมิก ได้สังคม ได้เพ่ือน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน น าไปสู่ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก เช่น ชุมชนมีคุณธรรมมาก น าไปสู่
ประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เอาทรัพยากรมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม น าไปสู่
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คือ ท าให้ศาสนาพุทธเจริญ ท าให้คนไหว้พระมากขึ้น๒๗๐     

                                                 

 ๒๖๕สัมภาษณ์ คุณประไพ บุญมา, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
 ๒๖๖ สัมภาษณ์ คุณวีรศักดิ์ วีรพันธ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๖๗ สัมภาษณ์ คุณบุญท า สอนบุญมา, ก านันต าบลแคมป์สน, ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๖๘ สัมภาษณ์ คุณทินมณี สกุลมานันท์, รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. , ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๖๙ สัมภาษณ์ คุณทัศนา  ชูจิตรสกุล, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๗๐ สัมภาษณ์ คุณน้ าค้าง เนียมเปรม,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 
 

  ๑๘.  ประโยชน์หลายประการดังนี้ ประโยชน์ต่อตนเอง เช่น มีสติมากขึ้น ประโยชน์
ต่อชุมชน เช่น ชุมชนไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย ยาเสพย์ติดไม่มีในพ้ืนที่ เปูาหมายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
บ ารุงรักษาต้นไม้ให้มีผลให้ได้ ศึกษาธรรมชาติเหมือนกับการศึกษาธรรมะ น าไปสู่เปูาหมายต่อสังคม
ประเทศชาติคือ ท าให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข มีความรักความสามัคคี๒๗๑  
  ๑๙.  เกิดประโยชน์ต่อตนเองดังต่อไปนี้ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชุมชนและสังคมมีความเป็นพ่ีน้องกัน ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ พระพุทธศาสนาสอนให้
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดังต่อไปนี้ พระพุทธศาสนาสั่งสอน
ทุกคนให้มีคุณธรรมเพ่ือได้รับความสุข คนในประเทศไม่เอาเปรียบท าให้ประเทศชาติสงบสุข มีสันติ
สุข๒๗๒   
  ๒๐.  จึงท าให้ได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น มีการคิดที่มี  ท าให้มี
ความสุขมากขึ้น มีคนทักทายห้อมล้อมมีกัลยาณมิตร ทั้งๆท่ีไม่ใช่คนร่ ารวย และมีต าแหน่งต่างๆ ท าให้
ชุมชนมีความสงบไม่มีการลักขโมย อารมณ์ดี  อากาศดี ธรรมชาติช่วยเหลือท าให้สุขภาพแข็งแรง 
สังคมและประเทศชาติมีความรักความสามัคคี ไม่มีการทุจริต ทุกคนมีความสงบสุข๒๗๓  
  ๒๑.  มีประโยชน์หลายประการ คือ  จะไปท าบุญที่ไหนคนในครอบครัวไม่ขัดข้อง 
จัดความสะดวกให้ คนในครอบครัวให้การสนับสนุน งานส่วนตัวก็ไม่ขัดข้อง เกิดความรักความสามัคคี
ในชุมชน ตั้งใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พอจะท าก็ท าทันที เกิดความมีจิตอาสา เกิดการเผยแผ่ไปที่อ่ืน มี
การเสียสละ การบริจาค ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จต่อประเทศชาติ๒๗๔  
 ๒๒.  ประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล คือ บุตรธิดาเป็นคนดี โภค
ทรัพย์ดี สิ่งร้ายๆไม่แผ้วพาล ไม่มีศัตรู บริวารดี ในด้านชุมชน คือ รู้วิธีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ช่วยเหลือชุมชน มีจิตอาสา แบ่งป๎นท าให้ชุมชนมั่นคงแข็งแรง เพ่ือนบ้านดีก็เป็นรั้วในการปูองกันดี ไม่
ต้องไปซื้อหารั้วจากไหน๒๗๕  
  ๒๓.  เกิดประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคล คือ ท าให้คิดได้ในความ
พอเพียง มีความสุขใจสบายใจ ในด้านชุมชน คือ ชุมชนมีความรักความสามัคคี มีเพ่ือนบ้านที่ดี มีการ
ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นที่ดี ช่วยเหลือชุมชน ไม่เลือกสถานที่ ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความสงบในชาติ๒๗๖  

                                                 

 ๒๗๑ สัมภาษณ์ คุณประกอบ อ่ิมน้อย, พุทธศาสนิกชน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙.   
 ๒๗๒ สัมภาษณ์ คุณสนิท พันธ์ส าเนียง,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๗๓ สัมภาษณ์ คุณถั่วขาว สุขกล่ า, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๒๗๔ สัมภาษณ์ คุณจรูญ ศรีปาน, พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๗๕ สัมภาษณ์ คุณสมาน พิมเสน,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๗๖ สัมภาษณ์ คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์,  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 
 

  ๒๔.  ท าชาตินี้ไว้กินชาติหน้า รู้จักการท าบุญที่ถูกต้อง มีที่ท ากิน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เหตุเพราะท าบุญถูกต้อง ตั้งใจ จึงท าให้มีฐานะดีขึ้น ได้ต าแหน่งสูงขึ้น ไม่ประมาท ไม่ฟุุมเฟือย มีการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คนรอบข้างฝ๎กใฝุในธรรม ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่
ขัดแย้งกัน มีความสามัคคีกัน ตั้งแต่ชุมชน ไปตลอดสังคมและประเทศชาติ๒๗๗  
  ๒๕.  เกิดประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ ในด้านบุคคลและชุมชน คือ ท าให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับการคิด การฝึกและการปฏิบัติตนตามหลัก ในด้านสิ่งแวดล้อม คือ มีการแยกขยะ ไม่มี
การเผาปุา ในด้านสังคมและประเทศชาติ คือ ท าให้สังคมมีความสงบสุข๒๗๘    
  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็น เป้าหมายหรือประโยชน์ที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นเปูาหมายหรือ
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังนี้   
 ๑.  ในด้านบุคคล คือ ท าให้มีสติป๎ญญาแจ่มใส มองอะไรถูกต้องตามความเป็นจริง 
การปฏิบัติตนต่อคนรอบข้างเหมาะสม 
 ๒.  เกิดความเข้าใจในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง เห็นประโยชน์ที่ เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตามศีล ๕ 
ได ้  
  ๓.  การมีส่วนร่วมในสังคมชาวพุทธ ได้พบปะสหธรรมิก สร้างเครือข่ายสังคมชาว
พุทธ ภาคภูมิใจในการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ทบทวนความรู้ที่เคยได้ศึกษามา 
  ๔.  พระพุทธศาสนามีหลายหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และ
สามารถเห็นผลจริงเมื่อน าไปใช้แล้ว ลดละเลิกบาปและอกุศล ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น  
 ๕. ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีน้ าใจช่วยเหลือและเคารพสิทธิซึ่ งกันและกัน 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน  
 ๖.  เป็นผู้รู้จักท าบุญท าทาน  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  เสียสละ 
มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความรักสามัคคี ไม่มีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันในชุมชนฯ   
 
 

                                                 

 ๒๗๗ สัมภาษณ์ คุณประยูร คล้ายทอง,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลแคมป์สน กรรมการหมู่บ้าน
, ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙. 
 ๒๗๘ สัมภาษณ์ คุณศิลา ตาสุ่ย,  เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาจุฬาฯ, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 



๑๖๖ 
 

  ๔.๑.๓  ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อยืนยัน
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   จากการผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ รูปแบบการ
พัฒนา แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ ๑ และสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่  ๒ ได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย อันได้แก่  แบบสังเกต 
(Observation) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) เพ่ือบูรณาการแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนากับสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนนี้ ได้เกิดการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือน าไปสู่การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๑๐ รูป/คน  ผู้วิจัยได้สรุปผลจาก
การสนทนากลุ่ม โดยสรุปได้ ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้    
   ๑)  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  
  (๑)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระสงฆ์ มีความส าคัญมาก เพราะจะต้องเป็นผู้ที่ต้องพัฒนาก่อน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเช่น หลักไตรสิกขา และหลักธรรมหมวดอ่ืนๆ มา
บูรณาการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ๒๗๙    
    (๒)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ควร
อาศัยการสวดมนต์เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากาย วาจา  ๒๘๐  
   (๓)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพราะหลัก
พระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนใยแมลงมุมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ๒๘๑  

                                                 

  
๒๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริพัชรโสภิต, รักษาการ รองผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

  
๒๘๐

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูชัยพัชรสถิต ดร., อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 ๒๘๑สนทนากลุ่ม เฉพาะ พระอธิการสราวุฒย์  ปํฺญาวุฑโฒ ดร. ,  ประธานหลักสูตรสาขา

พระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๑๖๗ 
 

   (๔)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระภิกษุควรพัฒนาตนเองก่อน ด้วยการศึกษาเล่าเรียนจึงจะท าให้สามารถพัฒนาบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๒๘๒ 
   (๕)   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
เป็นทั้งการพัฒนาตนเองและการพัฒนาผู้อ่ืนเพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการพัฒนาก็จะสามารถพัฒนาในด้าน
อ่ืนๆให้ดียิ่งขึ้นด้วย๒๘๓ 
   (๖)   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น มี
ความส าคัญเพราะการศึกษา เป็นการพัฒนาสติป๎ญญาของมนุษย์ ท าให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความเก่งและ
ความดีในบุคคลเดียวกัน พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะถ้า
ไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีโอกาสในการศึกษาเพ่ือพัฒนาในระบบคุณธรรม๒๘๔  
   (๗)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นเป็น
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งทางกาย วาจา และใจ รวมถึงองค์ความรู้ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์๒๘๕  
   (๘)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระสงฆ์ต้องรู้จักการพัฒนาตนเองก่อนโดยหวังคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความ
เก่งและความดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเปูาหมายที่ได้
วางไว้๒๘๖  
   (๙)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เป็น
การพัฒนาที่มีความครอบคลุมทั้งกาย วาจา และใจ ถึงแม้ว่าในด้านการศึกษานั้นอาจจะมีความ
แตกต่างของหมวดธรรมบ้าง แต่ก็เป็นแนวทางเดียวกัน เพราะมีความสอดคล้องดังท่ีผู้วิจัยเสนอไว้๒๘๗  
                                                 

 
๒๘๒

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี ดร., อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

  
๒๘๓

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพีรพงษ์ ตธมฺโม ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มจร. 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๒๘๔

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  อาจารย์สุพล ศิริ, รักษาการผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     

  
๒๘๕

 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ป๎ญญา กันภัย, รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๒๘๖

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  อาจารย์ อานนท์ แจ่มศรี, อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง , 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   
 

๒๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  วิรัตน์ ฉัตรวโิรจน์ ดร., ผู้อ านวยการส านักงาน สพม.จังหวัดเพชรบรูณ์ เขต 
๔๐, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     



๑๖๘ 
 

   (๑๐)   สรุปว่ า  การศึกษาเ พ่ือการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการจ าแนกหลักธรรมที่เป็น
ขั้นตอนตามประเภทของการพัฒนา เช่น การพัฒนากาย วาจา อาศัยหลักศีล ซึ่งจะต้องมีกระบวนการ
ตามหลักการที่ถูกต้องคือ หลักไตรสิกขา และอาศัยผลจากการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดรูปแบบว่ามีความ
ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่๒๘๘   
  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดังนี้   
 (๑) พระสงฆ์เป็นผู้มีความส าคัญมาก เพราะจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาก่อน  ด้วยการศึกษา
เล่าเรียน โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเช่น หลักไตรสิกขา และหลักธรรมหมวดอื่นมาบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ  
 (๒)  พระสงฆ์ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้มีความเกี่ยวเนื่ องกัน 
เพราะหลักพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเสมือนใยแมลงมุมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ  
 (๓) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เป็น
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาผู้อื่นเพ่ือให้มีพ้ืนฐานในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
 (๔)  การศึกษาเป็นการพัฒนาสติป๎ญญาของมนุษย์ท าให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความเก่งและ
ความดีในบุคคลเดียวกัน  
 (๕)  ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสในการศึกษา เพ่ือพัฒนาในระบบคุณธรรม 
 (๖)  พระสงฆ์ต้องรู้จักการพัฒนาตนเองก่อนโดยหวังคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
 (๗)  เป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทั้งกาย วาจา และใจ ถึงแม้ว่าในด้าน
การศึกษานั้นอาจจะมีความแตกต่างของหมวดธรรมบ้าง แต่ก็เป็นแนวทางเดียวกัน  
 (๘)  การพัฒนากาย วาจานั้น อาศัยหลักศีล ซึ่งจะต้องมีกระบวนการตามหลักการที่
ถูกต้องคือ หลักไตรสิกขา และอาศัยผลจากการพัฒนาเป็นตัวชี้วัดรูปแบบว่ ามีความถูกต้องสมบูรณ์
หรือไม่  
 จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบร่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เป็นการรวมองค์ความรู้ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

                                                 

 
๒๘๘

 สนทนากลุ่มเฉพาะ เนรมิต พรมทา ดร. นพ., ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลปุา
แดง จังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    



๑๖๙ 
 

พระพระพุทธศาสนา อันได้แก่ไตรสิกขาไว้ด้วยกัน โดยให้ความส าคัญกับพระสงฆ์ผู้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นส าคัญ 
 
 ๒)  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (๑)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าในด้านการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการสืบเนื่องกัน แต่ควรน าการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดป๎ญญามาก่อน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะพัฒนาในด้าน
อ่ืนต่อไป๒๘๙  
  (๒)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นควร
ท าตั้งแต่เยาว์วัย การฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจ เพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง๒๙๐  
  (๓)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีความเก่ียวเนื่องกับการศึกษา ถึงแม้ว่าบุคคลที่จะน ามาเป็นวิทยากรนั้น จะ
มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย แต่ก็สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาได้ เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็น อกาลิโก คือไม่จ ากัดกาล และมีแนวทางที่ถูกต้อง
ชัดเจน๒๙๑  
  (๔)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นจะ
ได้ผลก็ต่อเมื่อ มีการฝึกอบรมจิตใจก่อน เพ่ือให้สามารถครองตน ครองคน ครองงานได้ ทั้งผู้ให้การ
ฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีความสนใจในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ใน
โครงการฝึกอบรม เป็นต้น๒๙๒  
  (๕)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาตนเอง เช่นเดียวกับการศึกษา การฝึกอบรมนั้นไม่ควรขาดการ

                                                 

 
๒๘๙

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริพัชรโสภิต, รักษาการ รองผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

  
๒๙๐

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูชัยพัชรสถิต ดร., อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ,  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

  
๒๙๑

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการสราวุฒย์ ปํฺญาวุฑโฒ ดร., ประธานหลักสูตรสาขา
พระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๒๙๒

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี ดร., อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๑๗๐ 
 

เจริญสมาธิ เพ่ือให้จิตใจมีความสงบ และการเจริญวิป๎สสนา เพ่ือให้เกิดสติป๎ญญาสามารถน ามาใช้ใน
การแก้ไขป๎ญหาได้อย่างถูกต้อง๒๙๓  
  (๖)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น
สามารถน ามาใช้ได้กับบุคคลทุกระดับตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่
ให้โอกาสบุคคลทุกคน เพ่ือน ามาใช้ในการฝึกอบรมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีทั้งคุณภาพและ
คุณธรรม๒๙๔  
  (๗)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น 
จะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างกาย วาจา และใจ แต่ไม่ควรอิงกิจกรรมอย่างเดียว อีกทั้ง พระสงฆ์
จะต้องมีบทบาทร่วมกันในการฝึกอบรม จึงไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โดยต้อง
แสดงตนเป็นตัวอย่างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้น าไปประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์ต่อไป๒๙๕  
  (๘)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น
จะต้องมีการฝึกอบรมทั้งผู้ให้การฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรม โดยอาศัยการฝึกอบรมทั้งในด้าน
ปริยัติ ปฏิบัติ แต่ควรเริ่มต้นจากการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจก่อนก่อนแล้วจึงไปพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ต่อไป๒๙๖  
  (๙)   การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาจิตใจก่อน เพราะเมื่ อพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นแล้ว ก็ย่อมสร้าง
พฤติกรรมให้ดีขึ้นตามมา การพัฒนาจิตใจนั้นจึงถือว่ามีความครอบคลุมถึงการพัฒนากาย วาจาและ 
สติป๎ญญาอีกด้วย๒๙๗  
  (๑๐)   สรุปว่ า  การฝึกอบรมเ พ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการเพ่ิมความชัดเจนในการศึกษาตามหลักไตรสิกขา ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ในคุณธรรม หรือตั้งตนไว้ชอบ การฝึกอบรมนั้นถือเป็นการสร้าง

                                                 

 
๒๙๓

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพีรพงษ์ ตธมฺโม ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๒๙๔

 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์สุพล ศิริ, รักษาการผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุน
ผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     
 

๒๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ป๎ญญา กันภัย, รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   
 

๒๙๖
 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ อานนท์ แจ่มศรี, อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง , 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๒๙๗

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  วิรัตน์ ฉัตรวโิรจน์ ดร., ผู้อ านวยการส านักงาน สพม.จังหวัดเพชรบรูณ์ เขต 
๔๐, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     



๑๗๑ 
 

หลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ ซึ่งมีตัวชี้วัดจากภาวะพฤติกรรม  ที่เป็นผลจากการ
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ๒๙๘ 
 วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดังนี้   
 (๑)  การฝึกอบรมนั้นมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าในด้านการศึกษา เพราะเป็น
กระบวนการสืบเนื่องกัน แต่ควรน าการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดป๎ญญาก่อน โดยควรพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย  
  (๒) การฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจ เพ่ือน ามา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
 (๓)  บุคคลที่จะน ามาเป็นวิทยากรนั้น จะมีความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย แต่ก็
สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการพัฒนาได้ โดยทั้งผู้ให้การฝึกอบรมและ
ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีความสนใจในการพัฒนา มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนในโครงการ
ฝึกอบรม เป็นต้น  
 (๔)  การฝึกอบรมจะได้ผลก็ต่อเมื่อ มีการฝึกอบรมจิตใจก่อน เพ่ือให้สามารถครองตน 
ครองคน ครองงานได้ ไม่ควรขาดการเจริญสมาธิ เพ่ือให้จิตใจมีความสงบ และการเจริญวิป๎สสนา 
เพ่ือให้เกิดสติป๎ญญา สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขป๎ญหาได้อย่างถูกต้อง  
 (๕)  พระสงฆ์จะต้องมีบทบาทร่วมกันในการฝึกอบรม จึงไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โดยต้องแสดงตนให้เป็นตัวอย่างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าไปประพฤติปฏิบัติ
ตามให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
 (๖)  การฝึกอบรมนั้นเป็นการสร้างหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ ซึ่ง
มีตัวชี้วัดจากภาวะพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการฝึกอบรม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ      
 จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกันที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบร่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ได้แสดงทัศนะแนวคิด ในด้านการการฝึกอบรมในด้านจิตใจก่อน 
สติป๎ญญา และ พฤติกรรม เนื่องจากสภาพจิตใจที่ดีมีคุณธรรมย่อมน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ 
ต่อไป ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับการฝึกอบรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การพัฒนา 

                                                 

 
๒๙๘

 สนทนากลุ่มเฉพาะ เนรมิต พรมทา ดร. นพ., ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ต าบลปาุ
แดง จังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    
 



๑๗๒ 
 

จิตใจและสติป๎ญญา หรือ สมาธิ และป๎ญญา ตามหลักไตรสิกขา  และให้ความส าคัญกับ การเป็น
ตัวอย่างของพระสงฆ์ต่อพุทธศาสนิกชน   
  ๓)  การพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (๑)  พระสงฆ์จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าพุทธ
พาณิชย์ คือ ไม่เรี่ยรายจนเกินพอดี ไม่เน้นตู้บริจาคเพ่ือให้ประชาชนเกิดความสบายใจ ศรัทธา  ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามากขึ้น อาศัยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ของ
ชุมชนเพ่ือให้มีความเป็นกัลยาณมิตร ต่อกัน มีการชักชวนกันไปท าบุญในด้านอ่ืนๆมากขึ้นการสร้าง
ความปลอดภัยเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยการน าหลัก ๕ ส. คือ 
สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาร่วมในการพัฒนาด้วย รวมทั้งพัฒนาตามความ
เหมาะสมตามสภาพในแต่ละชุมชน๒๙๙  
  (๒)  ต้องอาศัยความเข้มแข็งในการเผยแผ่ของพระสงฆ์เพ่ือให้เกิดความศรัทธา เคารพ
นับถือจากพุทธศาสนิกชน มีการให้ทุนการศึกษาเ พ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้นในการสนใจ
พระพุทธศาสนาของเยาวชนและประชาชน โดยการพัฒนาแต่เยาว์วัย เพ่ือเป็นฐานในการด าเนินชีวิต
ที่ถูกต้อง เป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี๓๐๐    
  (๓)  ต้องสร้างจากภายในสู่ภายนอก โดยการส่งพระสงฆ์ สามเณรไปศึกษาเล่าเรียนจน
มีความรู้ความสามารถถือเป็นการสืบทอดศาสนทายาท เช่น การศึกษาเล่าเรียนใน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในบุคคลเดียวกัน เมื่อน ามาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ก็จะท าให้ชาวชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้น ท าให้เกิดความ
สนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นโ ดยการสืบทอดศาสนทายาท เช่นการศึกษาเล่าเรียน
ใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส่งไปเผยแผ่ศาสนาสร้างเครือข่ายชาวพุทธให้
กว้างขวางมากขึ้น๓๐๑  
  (๔)  หากพระสงฆ์ต้องเป็นตัวอย่างของชุมชน เป็นที่ศรัทธาของญาติโยม สร้างความ
สามัคคีต่อกัน ให้ความเป็นกันเอง ช่วยวัดวาให้รุ่งเรือง จึงมีความพอใจที่จะให้การสนับสนุน พระสงฆ์

                                                 

 
๒๙๙

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริพัชรโสภิต, รักษาการ รองผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา

เมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๓๐๐

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูชัยพัชรสถิต ดร., อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๓๐๑

 สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการสราวุฒย์ ปํฺญาวุฑโฒ ดร., ประธานหลักสูตรสาขา
พระพุทธศาสนา มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๑๗๓ 
 

จะต้องเป็นตัวอย่างของชุมชน เป็นที่ศรัทธาของญาติโยม สร้างความสามัคคีต่อกัน มีการพัฒนาใน
ลักษณะสังคมสงเคราะห์ ๓๐๒  
  (๕)  จะต้องแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากทางโลกและทางธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง เมื่อพ้ืนฐานดี มีศีลเป็นต้นดี ปลายก็จะตรง อาศัยการพัฒนาควบคู่กันระหว่างปริยัติ
และปฏิบัติหรือท้ังความรู้ทางโลกและทางธรรม รวมทั้งการพิจารณาการแสดงออกทาง กาย วาจา ใจ 
ว่าประกอบด้วยศีลหรือไม่ ควรให้มีการเจริญจิตและสติป๎ญญา๓๐๓   
  (๖)  โดยอาศัยการสร้างโอกาสในด้านการพัฒนาให้ลูกชาวไร่ชาวนา ในขณะเดียวกัน 
พระเถระต้องมีความเสียสละในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนโดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ลูกชาวไร่
ชาวนา เพ่ือน าหลักพระพุทธศาสนา  มาใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นแก่
ตนเองและผู้อ่ืน๓๐๔  
  (๗)  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของศาสนิกชนกับพระสงฆ์ มีการพัฒนาในลักษณะ
เดียวกัน สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับฆารวาสท าให้เขารู้ว่า ศาสนิกชนก็สามารถพัฒนาได้ทัดเทียม
กันการ สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งในระดับพระสงฆ์ไปจนถึงพุทธศาสนิกชนให้เกิด
ความรักความสามัคคี๓๐๕  
  (๘)  หากพระสงฆ์เป็นผู้ให้ หมายความว่า ต้องรู้จัก Give มากกว่า Take พัฒนาเพ่ือ
หวังคุณภาพมากกว่าจ านวน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยให้ความสะดวกในเรื่องการรับส่งพระสงฆ์
ไปร่วมกิจกรรมโดยการพัฒนาแบบแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คือการสร้างเครือข่ายชาวพุทธให้แผ่
ขยายออกไปในทุกชุมชน และควรพัฒนาเพ่ือหวังคุณภาพมากกว่าจ านวน ทั้งในด้านปริยัติและ
ปฏิบัติ๓๐๖ 

                                                 

 
๓๐๒

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี ดร., อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา 
มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

 
๓๐๓

 สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพีรพงษ์ ตธมฺโม ดร., ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มจร. 
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   
 

๓๐๔
 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์สุพล ศิริ, รักษาการผู้อ านวยการ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     
 

๓๐๕
 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ป๎ญญา กันภัย, รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ มจร. 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   

  
๓๐๖

 สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ อานนท์ แจ่มศรี, อาจารย์พิเศษ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง , 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๑๗๔ 
 

  (๙ )   การสร้ า งขวัญก าลั ง ใจ เ พ่ือการ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาโดยการสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับการพัฒนาว่าต้องมีการพัฒนาจิตใจให้ดี 
เพ่ือพัฒนาในด้านอ่ืนๆได้ดีเหมือนกัน และสามารถสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม โดย
การเริ่มต้นการพัฒนาที่จิตใจให้มีความสงบจากกิเลสก่อน เมื่อได้พัฒนาจิตใจแล้วก็จะสามารถควบคุม
กายวาจาให้ถูกต้อง น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆได้อย่างแน่นอน๓๐๗  
  (๑๐)  สรุปว่าการสร้างให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในหลักพระพุทธศาสนาสามารถ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุขโดยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อันเป็น
กระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณธรรมประจ าตัว สามารถสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืน๓๐๘  
  วิเคราะห์สาระส าคัญ (Content Analysis) ประเด็นการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาระส าคัญของประเด็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดังนี้   
 (๑)  อาศัยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  
 (๒)  อาศัยความเข้มแข็งของพระสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความศรัทธาเคารพนับถือจาก
พุทธศาสนิกชน ก็จะท าให้ชาวชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้น ท าให้เกิดความสนใจที่จะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน  
 (๓)  พระสงฆ์ต้องเป็นตัวอย่างของชุมชน เป็นที่ศรัทธาของญาติโยม สร้างความ
สามัคคีต่อกัน ให้ความเป็นกันเองต่อพุทธศาสนิกชน ช่วยเหลือวัดให้เจริญรุ่งเรือง 
 (๔)  พระสงฆ์ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนามากกว่าพุทธพาณิชย์ ศรัทธาในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามากขึ้น  
 (๕)  ต้องพัฒนาให้เห็นผลที่เกิดข้ึนทั้งทางโลกและทางธรรม ต้องเสียสละ เป็นผู้น าด้วย
ความมุ่งม่ันตั้งใจ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้โอกาสแก่ทุกคน  
 (๖) สร้างการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์ มีการพัฒนาในลักษณะ
เดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนก็สามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับพระสงฆ์   

                                                 

 
๓๐๗

 สนทนากลุ่มเฉพาะ วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ดร., ผู้อ านวยการส านักงาน สพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 
๔๐, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.     

   
๓๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ เนรมิต พรมทา ดร. นพ., ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลปุา

แดง จังหวัดเพชรบูรณ์, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙.    
 



๑๗๕ 
 

  จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบร่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ได้แสดงทัศนะแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพของพระสงฆ์ 
ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตน โดยส่งไปศึกษาตามสถาบันการศึกษา ให้มีการสืบ
ทอดศาสนทายาท การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ให้โอกาสการพัฒนาแก่ลูกชาวไร่ชาวนาในการเข้ารับการ
พัฒนาในโอกาสต่าง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของศาสนิกชนกับพระภิกษุสงฆ์ ให้เกิดความรักความ
สามัคคี  
  

๔.๒ ผลการวิ เคราะห์  การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา
และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ หลักไตรสิกขา มาเป็นกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัยากรมนุษย์ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอน าเสนอการผลการวิเคราะห์การ
ประยุกต์ไว้ดังนี้   
 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการฝึกอบรมกับหลักไตรสิกขา  
 ๑)  หลักศีล การฝึกอบรมเป็นการสร้างความรู้ความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เป็นการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการตามเปูาหมายขององค์กร ซึ่งการฝึกอบรมเหล่านั้น มีความไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในป๎จจุบัน จ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมในด้านศีลธรรมจริยธรรมด้วย เพราะเมื่อมี
การพัฒนาด้านวัตถุ ก็ต้องพัฒนาคนด้านศีลธรรม จิตใจ ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือไม่ให้มนุษย์น า
ความรู้ ความเจริญ ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง สร้างป๎ญหาให้กับตนเองและผู้อ่ืน  ดังนั้นการฝึกอบรม
ด้านศีลธรรมจรรยา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมป๎จจุบัน  
 ๒)  หลักสมาธิ การฝึกอบรมนั้นมีการจัดการในลักษณะโครงการ หลักสูตร หรือกิจกรรม 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคม การพัฒนาจิตใจ(สมาธิ)ตามแนวทางพระ พุทธศาสนา
ทางด้านการฝึกอบรมนั้นบุคคลากรทางศาสนาจะมีการจัดหลักสูตร โครงการ หรือ กิจกรรม เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมที่ส่งผลในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งอาจประกอบด้วยโครงการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานบ้าง หรือ
โครงการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีผลในการควบคุมจิตใจในการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่
คิดร้ายต่อผู้อ่ืน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมจิตใจไม่ให้หลงใหลไปในอ านาจกิเลสที่มา



๑๗๖ 
 

กระทบ และเข้าใจว่าธรรมหมวดไหนควรน ามาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสุขได้ ก็ควรปฏิบัติให้หนัก
แน่นมากขึ้น   
 ๓)  หลักป๎ญญา การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาป๎ญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยจัด 
หลักสูตร หรือกิจกรรมต่างๆ หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาทุกหลักธรรมนั้นหากน ามาใช้ใน
การฝึกอบรมย่อมน าไปสู่การพัฒนาสติป๎ญญาได้  พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาแห่งป๎ญญา  เป็น
ศาสนาแห่งเหตุผล สิ่งใดที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลนั้นไม่ถือว่าสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาป๎ญญาได้ 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาป๎ญญาที่ถูกต้อง ทั้งการรู้สาเหตุที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์จากเหตุเหล่านั้น ศักยภาพ
ของคนเองในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง รู้จักประมาณในป๎จจัยที่จะใช้ในการด าเนินชีวิต 
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ รู้จักกาลว่าเวลาไหนควรท าอะไร รู้จักสถานะของบุคคลว่าจะปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมอย่างไร และ รู้จักชุมชนว่าจะมีการอยู่ร่วมกันโดยวิธีโดยอาศัยสติป๎ญญาพิจารณาและ
สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง เป็นการให้ความสุข ความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพ ต่อ
ตนเอง บุคคลอื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ  
 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการฝึกอบรมกับหลักไตรสิกขา นั้น
สามารถสรุปดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๔.๑  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการฝึกอบรมกับหลัก
ไตรสิกขา 
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๑๗๗ 
 

 
  ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการศึกษากับหลักไตรสิกขา  
 ๑) หลักศีล ศีลเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และ
การประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นโทษ การศึกษาในด้านศีล
นั้นจะท าให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักศีลที่ถูกต้อง เกิดการพัฒนาทางด้าน
พฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี การศึกษาด้านศีลจะเป็นแนวทางให้ชีวิตมีความสมดุล ซึ่งการศึกษา
ในด้านการควบคุมพฤติกรรมทางกายและทางวาจานั้นทางพระพุทธศาสนาได้จ าแนกหลักการพ้ืนฐาน
ไว้ ๕ ประการตามหลักเบญจศีล การศึกษาในด้านศีลนั้นจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมท้ังพฤติกรรมทางกายและทางวาจา ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดป๎ญหาต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๒)  หลักสมาธิ การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ทางด้านจิตใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านสมาธิ สามารถน ามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางด้านการศึกษา และสามารถน ามาบูรณาการกับการพัฒนาจิตใจได้ คือเมื่อมีความรู้ ความเข้าใจว่า
ผลที่เกิดจากความไม่โลภและความไม่พยาบาท จะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ย่อมส่งผลให้เกิดการ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติด้วย   
  ๓) หลักป๎ญญา การศึกษาการพัฒนาป๎ญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น จะท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมในการพัฒนาป๎ญญาที่ถูกต้อง มีความเป็นเหตุเป็นผลมีความส าคัญไม่
น้อยไปกว่าในด้านจิตใจ เพราะการที่มนุษย์จะสามารถคิด พูด ท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม จะต้อง
ประกอบด้วยสติป๎ญญา เพราะสติป๎ญญาจะท าให้เกิดกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้องน าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรม ความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีสติป๎ญญาในการด าเนินชีวิตด้วยความรู้เหตุ 
- ผล อยู่ร่วมกันตามสถานะทางสังคมที่ถูกต้อง  
  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการศึกษากับหลักไตรสิกขา นั้นสามารถ
สังเคราะห์เป็นแผนภาพ ที่ ๔.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภาพที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการศึกษากับหลัก
ไตรสิกขา  
 
 ๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนากับหลักไตรสิกขา  
 ๑) หลักศีล การพัฒนาทางด้านศีล มีผลในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร บุคคลที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  จะปฏิบัติตนตามนโยบายหรือแผนงานขององค์กร ไม่เบียดบัง
ผลประโยชน์จากงานที่รับผิดชอบ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา อยู่ร่วมกับ
องค์กรและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒)  หลักสมาธิ การพัฒนาทางด้านสมาธิ มีผลท าให้บุคคลที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจไม่เกิดความบกพร่องผิดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร มีขวัญและ
ก าลังใจมีความพึงพอใจและมีพลังที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดความส าเร็จ มีผลดีต่อองค์กร 
ผู้บริหาร และบุคคลทุกระดับในองค์กร  
 ๓)  หลักป๎ญญา การพัฒนาทางด้านป๎ญญา มีผลท าให้งานที่บุคคลได้รับมอบหมาย
เป็นไปตามเปูาประสงค์ขององค์กร มีความชาญฉลาดในการแก้ป๎ญหาต่างๆ ของตนเองและองค์กร 
บุคคลที่ประกอบด้วยป๎ญญา จะเป็นผู้ที่มีความสุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ มีการวางตัวให้เหมาะสม ไม่

การศึกษา 
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ญา 



๑๗๙ 
 

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน มีชีวิตที่ประกอบด้วยเหตุผล เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และ
เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์กร     
 ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาหลักไตรสิกขา นั้นสามารถ
สังเคราะห์เป็นแผนภาพ ที่ ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภาพที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนากับหลัก
ไตรสิกขา  
 
       สรุปได้ว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดทฤษฎีที่ประกอบด้วย การฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนานั้น เมื่อน ามาประยุกต์กับ หลักไตรสิกขา มีความสอดคล้องกัน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ควบคู่กันได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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๑๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  แผนภาพที่ ๔.๔  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับหลักไตรสิกขา 

การ   
ศึกษา 

การ         
พัฒนา 

การ
ฝึกอบรม สมาธิ 

ปัญญา 

ศีล 
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๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๔.๓.๑ ขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบ 
 ก่อนที่จะน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 ขั้นตอนแรก น าผลจากการศึกษาศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Observation) และ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In – depth Interviews) (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) กับผลการวิเคราะห์การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) มา
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบร่างแรก  
  ขั้นตอนที่สอง น ารูปแบบร่างในขั้นตอนแรก มาด าเนินการสนทนากลุ่มเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบร่างที่สอง  
 ขั้นตอนที่สาม น ารูปแบบร่างทั้งสองมาวิเคราะห์เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓) ดังแผนภาพที่ ๔.๕ 

แผนภาพที่ ๔.๕ ขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  ๔.๓.๒ รูปแบบร่างแรกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จากการศึกษาองค์ความรู้ดังที่ปรากฏในผลการวิจัย และขั้นตอนการน าเสนอรูปแบบร่าง
ในขั้นตอนแรก จึงขอน าเสนอ ๔ รูปแบบร่าง (Primary Models) อันเป็นผลจากการศึกษา ในแต่ละ
ประเด็นตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปแบบการร่างแรกการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) ท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์  ระหว่าง พระภิกษุผู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา กับ 
พุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผู้น าชุมชนผู้
สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายแล้วเห็นว่า ๑.  ทางด้านศีล หรือ พฤติกรรม  มีการ
ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล หรือศีล ๕ ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้น าชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมหรือผู้
สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นได้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม โดยเห็นว่า เป็นการพัฒนาให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ในการ
กระท าความดี ทั้งในด้านศาสนพิธี มารยาททางสังคม การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของตน  
ส่วน ๒.  ทางด้านสมาธิ หรือจิตใจ   พุทธศาสนิกชนสามารถน าหลักสติป๎ฏฐาน ๔ มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ อย่างมีสติ รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก จึงท าให้
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  ๓. ทางด้าน ปัญญา หรือสติปัญญา มีหลักการใช้เหตุผลเป็นสิ่งที่
พระภิกษุถือเป็นหลักในการน ามาพัฒนาสติป๎ญญา ตามหลักป๎ญญาสิกขา  รวมทั้ง ความกตัญํู
กตเวที  เพ่ือน ามาปรับปรุงความคิดและการกระท าของพุทธศาสนิกชนให้ถูกต้องเพราะเมื่อมีความรู้
ความเข้าใจ ท าให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมให้เป็นประโยชน์ ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ 
 ๒)  รูปแบบร่างที่สองการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์  ระหว่าง พระภิกษุผู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา กับ 
พุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผู้น าชุมชนผู้
สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เห็นว่า ๑.  ทางด้านศีล หรือ
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พฤติกรรม โครงการ หลักสูตร และกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมนั้นถือว่ามี
มาตรฐานเพราะอาศัยความสามัคคีกันระหว่างบุคคลในชุมชนในลักษณะของบวร บ้าน วัด โรงเรียน + 
ชุมชน รวมถึง อปท. และข้าราชการที่เข้ามาสมทบในแต่ละโครงการ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างบุคคลในชุมชนและผู้เข้าร่วมหลักสูตร โครงการ และกิจกรรม เช่น  พุทธศาสนิกชนก็ได้เข้า
ร่วมหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล และหลักธรรม
หมวดอ่ืน ๆ มีจิตอาสาที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆ จึงท าให้เกิดความสามัคคีในการกระท ากิจกรรม
ร่วมกัน ส่วน ๒.  ทางด้านสมาธิหรือจิตใจ พ้ืนที่ดังกล่าวถือว่ามีความสามัคคีกันระหว่างบุคคลใน
ชุมชนในลักษณะของบวร บ้าน วัด โรงเรียน + ชุมชน รวมถึง อปท. และข้าราชการที่เข้ามาสมทบใน
แต่ละโครงการ ที่ทางสถาบันศาสนาได้ก าหนดไว้ แต่มีผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีสติป๎ญญาเข้าใจ
สภาพความเป็นจริงของชีวิต รู้จักการควบคุมจิตใจให้มีสติ ทั้งในด้านกาย เพ่ือให้เห็นสภาพความ
เป็นไปของกาย สภาพพฤติกรรมที่ออกมาทางกาย เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าหนดจิตต่อ
เวทนาที่ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมจิตใจจากกิเลสที่ถูกต้อง และมีความรู้เกี่ยวกั บ
หลักธรรมที่ขัดขวางและส่งเสริมการพัฒนาจิตใจได้ถูกต้อง เกิดการช าระจิตใจจากกิเลสที่ถูกต้อง มี
จิตใจที่ประกอบด้วยสติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง 
ผู้อ่ืน ตลอดจนสังคมประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. ทางด้าน ปัญญา หรือสติปัญญา มีการจัด
กิจกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี ทั้งในด้าน
การไหว้บุคคลในระดับต่างๆ ทั้งผู้ใหญ่ ผู้เสมอกัน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ เช่น 
รวมทั้งศาสนพิธีซึ่งถือเป็นแนวทางในการสร้างกุศลที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้มี
สติป๎ญญาสามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบด้วยเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมไม่ให้สร้างป๎ญหาให้
เกิดข้ึนต่อตนเองผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ 
 ๓)  รูปแบบร่างแรกการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง พระภิกษุผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา กับ พุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
และผู้น าชุมชนผู้สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เห็นว่า ๑.  ทางด้าน
ศีล หรือพฤติกรรม เมื่อพุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง สร้าง
ความสุข ความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพ ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม ก็ย่อมมีขวัญและก าลังใจที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องมีคนมาชักชวน ทั้งในด้านการเข้าร่วมในฐานะ
ที่เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมส าหรับเยาวชนแต่ก็มีการเข้าร่วมกัน



๑๘๔ 
 

อย่างพร้อมเพรียงและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ด้วยความตั้งใจ รวมทั้งมีการชักชวนบุคคลใน
ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม  การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นมี
ความส าคัญมาในการสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้อง เพราะการไม่สร้างป๎ญหา
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนนั้น เป็นการไม่สร้างป๎ญหาให้กับตนเองอีกด้วย การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลจึง
ถือว่ามีความส าคัญในการสร้างความปลอดภัย เพราะเป็นบาทฐานส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมทาง
กายและวาจา ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมตามหลักศีล ย่อมไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นแต่ตนเอง 
ผู้อ่ืน ตลอดจนสังคมประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วน ๒.  ทางด้านสมาธิหรือจิตใจ พระภิกษุได้ใช้
วิธีการยกตัวอย่างสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต และสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
โดยอาศัยการพัฒนาจิตให้สามารถแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ โดยอาศัยการพัฒนาจิตใจให้มีสติ
เมื่อผู้เข้ารับการอบรมน ามาบูรณาการกับการด าเนินชีวิตมีสติรู้ว่า สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว สิ่ ง
ใดควรสิ่งใดไม่ควร เมื่อมีจิตใจที่ถูกต้องก็ย่อมท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผลที่เกิดตามมาก็ย่อมถูกต้อง เมื่อเหตุ
ดีผลก็ต้องดี ผลที่เกิดข้ึนคือความปลาบปลื้มปิติยินดี มีจิตใจที่ผ่องใสมากขึ้น มีขวัญและก าลังใจในการ
สร้างสรรค์ความดีให้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างมุมมองหลายทางในการตัดสินใจ ก่อนที่จะแสดง
พฤติกรรมออกไป โดยใช้หลักสติป๎ฏฐาน ๔ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แล้วสามารถ
น ามาใช้ได้กับชีวิตของแต่ละคน ซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาจิตใจแล้วก็จะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง  ลดป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม เกิดความรักความสามัคคี มีจิตอาสาที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ ๓. ทางด้าน ปัญญา หรือสติปัญญา ขวัญและก าลังใจถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก
ส าหรับการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ การที่จะท าให้บุคคลมีขวัญและก าลังใจได้นั้น
จะต้องให้ความส าคัญกับการกระท ากิจกรรมที่มีเหตุผลเป็นตัวชี้วัด โดยอาศัยความพยายามเพ่ือที่จะ
สร้างความส าเร็จให้เกิดข้ึนในทุกด้าน ในขณะเดียวกัน ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแล้วเกิดความสุข ได้รับความ
ชมเชยจากคนทั่วไป และมีความปรารถนาที่จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นบ่อยครั้ง 
ขณะเดียวกันก็มีการชักชวนญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดไปร่วมด้วย  จะต้องเกิดขึ้นจากการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดสติป๎ญญาที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้เห็นประโยชน์ของการน าหลัก
พระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เขาเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติ
ตามสิ่งนั้นอย่างถูกต้องตามหลักธรรมหมวดต่าง ๆ ที่สรุปลงได้ด้วยหลักไตรสิกขา ท าให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ไม่มีป๎ญหาการจารกรรม และป๎ญหายาเสพย์ติด 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี  
 จากการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์นั้นพบว่า พระสงฆ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
มีขั้นตอนการพัฒนาการพัฒนาฯเรียงล าดับ ๓ ขั้น กล่าวคือ การสอนตน (Self) หรือการพัฒนา
พระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
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พระพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การพัฒนาคนอ่ืน (Other) หรือพุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
จนมีจิตใจ สติป๎ญญา ตลอดจน พฤติกรรมที่สร้างความสุข ความสามัคคีให้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมแล้วก็น าไปสู่การพัฒนาสังคม (Social) เพ่ือสร้างเครือข่ายชาวพุทธให้แผ่ขยาย
ไปถึงระดับมวลมนุษยชาติ ซึ่งสามารถชีวัดได้ในเชิงระบบ ตั้งแต่ โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ACTIVITIES) พฤติกรรมทางกายและใจ (Mind + Action) ไปจนถึง ความสามัคคี 
(Unity) ความส าเร็จ (Successful) และความเป็นอิสระจากกิเลส (Peaceful) สามารถด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีปกติสุข   
 จากการศึกษาสภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อมูลการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) 
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย 
ระหว่าง พระภิกษุผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา กับ พุทธศาสนิกชนผู้ได้รับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผู้น าชุมชนผู้สังเกตการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างแรก ( Primary Model) รวม
ทั้งสิ้น ๓ รูปแบบ ได้แก่  
 ๑)  รูปแบบร่างแรก การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒)  รูปแบบร่างแรก การฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๓)  รูปแบบร่างแรก การพัฒนา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จึงสามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างแรก (Primary Model) ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
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   แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบร่างแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Primary Model)    
 
 

รูปแบบร่างการศึกษา 

เชิงพุทธ 

• ๑.  การปฏิบัติตนตามหลัก
เบญจศีล  

• ๒.  ความรู้ในด้านศาสนพิธี 
• ๓.  ความรู้ในการกระท า

ความดี  
• ๔.  ความรู้ในด้านมารยาท

ทางสังคม 
• ๕.  ความรู้ในด้านการ

ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนของตน 

• ๖.  ความรู้ในหลักสติปัฏ
ฐาน ๔ 

•  ๗.  การใช้สติในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบ
อาชีพ 

• ๘.  หลักการใช้เหตุผล 
• ๙.  หลักความกตัญญู

กตเวที      

 

รูปแบบร่างการฝึกอบรม 

เชิงพุทธ 

• ๑. กิจกรรมในวันส าคัญต่าง 
ๆ  

• ๒.  กิจกรรมในโครงการ
ต่างๆ  

• ๓.  กิจกรรมในโอกาส
ส าคัญ 

• ๔.  มารยาทไทย ศาสนพิธี  
• ๕.  วิปัสสนากรรมฐาน 

• ๖. การจัดกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมในลักษณะบวร+ช  

• ๗.  การช่วยเหลือกิจกรรม
ด้วยจิตอาสา 

• ๘. วิธีการควบคุมจิตใจจาก
กิเลส 

• ๙ ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
ที่ขัดขวางและส่งเสริมการ
พัฒนาจิตใจ  

รูปแบบร่างการพัฒนา
เชิงพุทธ 

• ๑.  ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมต่างๆจนสามารถ
น าใช้ในการด าเนินชีวิต 
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบ
อาชีพ  

• ๒.  ความต้ังใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

• ๓.  การชักชวนบุคคลใน
ครอบครัวมาร่วมกิจกรรม
และเยาวชนมาเข้ า ร่วม
กิจกรรม 

• ๔. การวางตนเหมาะสมแก่
กาลเทศะ 

• ๕. ใช้วิธีการยกตัวอย่างสิ่ง
ที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น
แก่ชีวิต และสิ่งที่ไม่สร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต 

• ๖. การสร้างมุมมองหลาย
ทางในการตัดสินใจ 

•  ๗. การกระท ากิจกรรมที่มี
เหตุผลเป็นตัวชี้วัด 

• ๘. ปฏิบัติตามสิ่งนั้นอย่าง
ถูกต้องตามหลักธรรมหมวด
ต่าง ๆ ที่สรุปลงได้ด้วยหลัก
ไตรสิกขา     
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  ๔.๓.๓ รูปแบบร่างที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 เพ่ือยืนยันข้อมูลการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" โดยมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย พระนักวิชาการ นักวิชาการ โดย
ผู้วิจัยได้รับอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ  เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายเป็นส าคัญ โดยสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ตามแนวค าถาม (Interview Guideline) จึงขอน าเสนอในแต่ละประเด็นตามล าดับ
ดังต่อไปนี้  
    ๑)  รูปแบบร่างที่สอง การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In - depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ) ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์ รูปแบบ การศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้วิจัย ได้เสนอรูปแบบร่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เป็นการรวมองค์ความรู้ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพระพุทธศาสนา อันได้แก่ไตรสิกขาไว้ด้วยกัน โดยการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล สมาธิ และ ป๎ญญานั้น ถือเป็นองค์รวมที่จ าเป็นจะต้องน ามาใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลักธรรมใน
หมวดอ่ืนๆ  น ามาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเทศนาสั่งสอน เป็นต้น ท าให้มนุษย์ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์วิทยาการต่างๆ ในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ เ มื่อน าหลัก
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ ก็ย่อมสร้างระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาในระบบคุณธรรม ให้เป็นทั้งคนเก่ง
และคนดีในบุคคลเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง กาย วาจา และใจ    โดยให้
ความส าคัญกับพระสงฆ์ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก พระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่ต้อง
พัฒนาตนเองก่อน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจให้หลักการต่างๆ และจะต้องสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเป็นทั้งการพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้อ่ืน น าไปสู่การพัฒนาสังคม
แบบมีส่วนร่วม และเป็นการสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ให้ดียิ่งขึ้นด้วย ผู้วิจัยจึงได้
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วิเคราะห์การสนทนากลุ่มและสังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างที่สองการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้  
 ๒)  รูปแบบร่างที่สอง การฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ) ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบร่างที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น รูปแบบร่างที่สอง การฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สนทนากลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบร่าง แต่เป็นการรวมองค์
ความรู้ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพระพุทธศาสนา อันได้แก่ไตรสิกขาไว้ด้วยกัน 
โดยการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล สมาธิ และ ป๎ญญานั้นถือว่ามีความส าคัญ
ไม่น้อยไปกว่าการศึกษา เพราะถือว่าเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องกัน  การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่
สร้างความรู้ที่ท าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ท าให้เกิดความรักความสามัคคี การฝึกอบรม เป็น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเสมือนกับเหตุการณ์จริง เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม  แต่ควรน าการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดป๎ญญาหรือจิตใจก่อน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่
จะแสดงออกทางด้านพฤติกรรม   ท าให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งควรท าตั้งแต่เยาว์วัย
เนื่องจากบุคคลในวัยเยาว์จะสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้สูงอายุ ท าให้เกิดการพัฒนาใน
ระบบคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัย ท าให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งทั้งการศึกษาและการฝึกอบรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกัน มีความแตกต่างกันที่
กระบวนการ เนื่องจากการศึกษานั้นสามารถศึกษาได้เฉพาะบุคคล สามารถกระท าได้อย่างอิสระในยุค
ป๎จจุบัน ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี ส่วนการฝึกอบรมนั้นจะต้องกระท าในระบบองค์กร เป็น
กิจกรรมแบบกลุ่ม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลตามสถานะ หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ  เพ่ือให้สามารถ
ครองตน ครองคน ครองงานได้ ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้การ
ฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมให้เกิดความ
เกี่ยวเนื่องกันระหว่างกาย วาจา ใจ ซึ่งพระสงฆ์จะต้องมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ไม่
เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง การฝึกอบรมเป็นการสร้างความชัดเจนจากการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา  ซึ่งมีกระบวนการให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ถือเป็นการสร้างหลัก
พระพุทธศาสนาให้เกิดข้ึนในตัวมนุษย์ ซึ่งมีตัวชีวิตจากภาวะพฤติกรรม  ความสามัคคี เป็นต้น อันเป็น
ผลจากการฝึกอบรม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นกิจกรรม
ที่น าไปสู่การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการตั้งตนไว้ชอบ ตามแนวทาง
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พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์การสนทนากลุ่มและสังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างที่สอง การ
ฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้  
  ๓) รูปแบบร่างที่สอง การพัฒนา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ) ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบร่างที่สองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็น รูปแบบร่างที่สอง การพัฒนา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สนทนากลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เป็นการรวมองค์ความรู้ของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพระพุทธศาสนา อันได้แก่ไตรสิกขาไว้ด้วยกัน โดยการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล สมาธิ และ ป๎ญญานั้น  พระสงฆ์จะต้องสร้างระบบการพัฒนาจาก
ภายในสู่ภายนอก โดยการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา   พระสงฆ์จะต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่าพุทธพาณิชย์ คือ ไม่เรี่ยรายจนเกินพอดี ไม่เน้นตู้บริจาคเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความสบายใจ ศรัทธา  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น เนื่องจากการสร้างขวัญก าลังใจนั้น พระสงฆ์จะต้องอาศัยความเป็นกัลยาณมิตรในการแนะน า สั่ง
สอน ขัดเกลา ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยอาศัยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือท าให้เกิดความรักความสามัคคี 
ระหว่างพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชน และระหว่างพุทธศาสนิกชนด้วยกันเพ่ือสร้างความสงบสุขใน
ชุมชน ส่งผลให้เกิดความความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงความศรัทธา เคารพนับถือ
จากพุทธศาสนิกชน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ มากขึ้น 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พระสงฆ์นั้นเป็นตัวอย่างของชุมชน ให้ความเป็นกันเอง สร้างโอกาสแห่งการ
พัฒนาจึงท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสนใจในหลักพระพุทธศาสนามากขึ้น มีจิตอาสาช่วยเหลือ
กิจการต่างๆ มีความพอให้ที่จะให้การสนับสนุน อันเนื่องมาจากความผูกพันระหว่างพระสงฆ์กับ
พุทธศาสนิกชน เกิดความรักความสามัคคี  ท าให้เกิดการกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะ
เมื่อได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้น  ก็ย่อมท าให้เกิดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากพระสงฆ์สามารถด ารงตนอยู่ในฐานะผู้ให้ หมายความว่า ต้องรู้จัก 
Give มากกว่า Take มีความเสียสละในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้น าด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ ให้โอกาสแก่ทุกคน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
พุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์ ให้มีการพัฒนาในลักษณะเดียวกัน ท าให้เขารู้ว่า ศาสนิกชนก็สามารถ
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พัฒนาได้ทัดเทียมกัน และสามารถสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม โดยอาศัยการให้
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อพ้ืนฐานดี มีศีลเป็นต้น ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ดีตามมา ใน
ขณะเดียวกันสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับการพัฒนาว่าต้องมีการพัฒนาจิตใจให้ดี เพ่ือพัฒนาใน
ด้านอ่ืนๆ ได้ดีเหมือนกัน ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาได้จนเกิดความสงบสุขในชีวิต มีสภาพจิตใจที่ประกอบด้วยความสุข มีพฤติกรรมที่ดี
งาม ก็ย่อมสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็ย่อมสร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นกับทั้งผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ได้รับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งชุมชน และสังคม น าไปสู่ความปรารถนาที่จะศึกษาและฝึกอบรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาให้เป็นกิจวัตร รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติตน ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างตั้งใจ อันมีผลมาจากความรู้ความเข้าใจตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาแก่ตนเอง ผู้อ่ืน สร้างสังคมแห่งความสงบสุข เกิด
ความรักความสามัคคี น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจและพฤติกรรมให้ดีขึ้น   ผู้วิจัยจึงได้
วิเคราะห์การสนทนากลุ่มและสังเคราะห์เป็นรูปแบบ การสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้  ให้ใช้ หลัก ๕ ส. คือ สะสาง สะดวก 
สุขลักษณะและสร้างนิสัย  เป็นหลักในการสร้างความปลอดภัย ซึ่งมีอยู่แล้วในบทที่ ๒  โดยอาศัยการ
พัฒนาแต่เยาว์วัย โดยอาศัยการสืบทอดศาสนทายาทของพระสงฆ์เพ่ือเป็นตัวอย่างของชุมชน โดย
สร้างความศรัทธา สร้างความรักความสามัคคี โดยอาศัยการพัฒนาควบคู่กันระหว่างปริยัติและปฏิบัติ 
หรือความรู้ทางโลกและทางธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาหรือการพัฒนาโดย
อาศัยการมีส่วนร่วมทั้งในระดับพระสงฆ์ไปจนถึงพุทธบริษัท เพ่ือให้เกิดความรักความรักความสามัคคี 
ต่อกันในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเครือข่ายชาวพุทธให้แผ่ขยายออกไปในทุกชุมชนโดยสร้างโอกาส
ทางการพัฒนาแก่บุคคลทุกหมู่เหล่า เพ่ือหวังคุณภาพมากกว่าจ านวน  โดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให้
สงบจากกิเลสก่อน เพ่ือควบคุมกาย วาจาให้ถูกต้อง ย่อมไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืน  
ตามหลักไตรสิกขา อันเป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรมประจ าตัว สามารถสร้างความปลอดภัยให้
เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืนสร้างความสุขความสงบสันติภาพได้ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์การสนทนากลุ่ม
และสังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างที่สอง การพัฒนา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้  
  จากข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) สัมภาษณ์เชิงลึก 
(In - depth Interviews) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่กลุ่มเปูาหมายผู้วิจัยได้
สังเคราะห์เป็นรูปแบบร่างทื่ ๒ (Secondary Models) รวมทั้งสิ้น ๓ รูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความ
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ใกล้เคียงกับรูปแบบร่างแรก (Primary Model) แต่มีการเพ่ิมเติมข้อมูลไว้  จึงสามารถสร้างเป็น
แผนภาพได้ดังต่อไปนี้  

  แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบร่างที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (Secondary model)   

 
 
 

รูปแบบร่างท่ีสอง 
การศึกษา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัด

เพชรบูรณ ์

รูปแบบร่างท่ีสอง 
การฝึกอบรม เพ่ือ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทาง
พระสังฆพัฒนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

รูปแบบร่างท่ีสอง 
การพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัด

เพชรบูรณ ์
๑.  ศึกษาแบบองค์รวมท้ัง ๓ 
ด้าน ตามหลักไตรสิกขา๒.  
น าหลักไตรสิกขามาใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ            ๓. 
ศึกษาหลักธรรมที่ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ 
ประกอบอาชีพ       ๔. 
สร้างระบบการศึกษาเชิง
คุณธรรม                      
๕ พระสงฆ์ต้องเป็นผู้พัฒนา
ก่อน น าไปสู่การพัฒนาผู้อื่น
และการพัฒนาสังคมแบบมี
ส่วนร่วม 

 

.     

            

 

๑.  ศึกษาแบบองค์รวมท้ัง ๓ 
ด้านตามหลักไตรสิกขา 

๒.  สร้างกระบวนการปฏิบัติ
หน้าแบบมีส่วนร่วม 

๓. ฝึกอบรมให้เกิดปัญญา
หรือจิตใจก่อน               
๔.  ควรพัฒนาต้ังแต่เยาว์วัย                       
๕. การสืบทอดศาสนทายาท 

๖. หวังคุณภาพมากกว่า
จ านวน  

๑.สร้างระบบการพัฒนาจาก
ภายในสู่ภายนอก     

 ๒.ให้ความส าคัญในการ
พัฒนามากกว่าพุทธพาณิชย์
๓. อาศัยความเป็น
กัลยาณมิตรจิตอาสา       
๔. กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. ด ารงตนในฐานนะผู้ให้
มากกว่าผู้รับ                               
๖.  เสียสละในการให้ความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม                         
๗. สร้างโอกาสในการพัฒนา                        
๘.  สร้างความเชื่อมั่นในการ
พัฒนา 
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๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์" ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์องค์
ความรู้ทั้ง ๒ ส่วน ซึ่งน ามาสู่การสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ รูปแบบ (Synthetic Model) ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  รูปแบบสัมมาทัศน์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๒)  รูปแบบทักษะนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ๓)  รูปแบบป๎ญญา ๓ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ซึ่งแสดงทั้ง ๓ รูปแบบได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  แผนภาพที่ ๔.๘  รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ( SSW Dynamic model ) 

สมัมา
ทศัน์ 

 ทกัษะ 
นวตักรรม 

ปัญญา 
๓ นัทเลอร์ 

(Leonard 
Nadler)      
การฝึกอบรม 
การศึกษา     
การพัฒนา 

ไตรสิกขา 
(Three Fold 
Training)      
ศีล สมาธิ     
ปัญญา 
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 จากแผนภาพที่ ๔.๘ นั้น จากการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น อาศัยการมีส่วนร่วมกัน
ระหว่างบุคคลในชุมชน ๓ กลุ่มคือ กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ในฐานผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
โดยอาศัยการสังเกต การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้น าชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรม และ 
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น มีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นสัมมาทัศน์ คือ 
กระบวนการทางด้านพฤติกรรมที่ เป็นกุศลทั้งสิ้นที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังที่ได้น าเสนอไว้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 
ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวม ๓ ด้าน คือ ทางด้านการศึกษา ทางด้านการฝึกอบรม 
และทางด้านการพัฒนาซ่ึงทั้ง ๓ ด้านนี้ เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดทักษะนวัตกรรมใหม่ๆ คือ ก่อให้เกิด
การพัฒนานวัตกรรมต่างโดยอาศัยจิตใจที่เป็นกุศลเป็นกลไกหลัก โดยพระภิกษุสงฆ์ในฐานะผู้พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะอาศัยการพัฒนาตนเอง ในด้านป๎ญญา ๓ คือ การฟ๎ง การคิด และการปฏิบัติเป็น
ตัวอย่างในการก่อให้เกิดความรู้ (Self Development)  จากการศึกษาในสถาบันต่างๆ  น าไปสู่การ
พัฒนาผู้อ่ืน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ โดยอาศัยการให้มากกว่ารับ รวมไปถึงการ
สร้างโอกาสแห่งการพัฒนา (Other Development) และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายพุทธศาสนิกชนให้แผ่
ขยายไปในทุกชุมชน เป็นการพัฒนาในระดับสังคม ให้แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ (Social Development) 

โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ท าให้เกิดประโยชน์ทางด้านสภาพทางจิตใจ และ พฤติกรรม น าไปสู่การสร้าง
ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ดังมีรายละเอียดในข้อ ๔.๑ เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ ๑  
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) พบว่า แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ด้าน คือ การฝึกอบรม การศึกษา และ
การพัฒนา เมื่อประยุกต์กับ หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ ป๎ญญา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๓ ด้านคือ ทางด้าน
พฤติกรรม ทางด้านจิตใจ และทางด้านองค์ความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๔.๒ 
เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 

 จากการข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๒ 
ประการน าไปสู่การสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งสิ้น ๓ ซึ่งเกิดจากการการสังเคราะห์องค์ความรู้ ตามแผนภาพที่ ๔.๘  ซึ่งแต่
ละรูปแบบนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้        
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 แผนภาพที่ ๔.๙ รูปแบบสัมมาทัศน์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  

สัมมาทัศน์ (ศกึษา)  
๑)  สั่งสอนหลักศีล ข้อห้ามของศีล ผลการรักษาศีล ๒)  เน้นการสอนด้านการครองตนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทั้งกายวาจา ๓)  
สั่งสอนเฉพาะการกระท าในสิ่งที่เป็นกถศลเท่านั้น ๔)  สั่งสอนเยาวชนให้ปฏิบัติตนต่อผู้มัพระคุณให้ถูกต้อง ๕) สั่งสอน
มารยาททางสังคม ๖) สั่งสอนศาสนพิธี เช่น การกราบ การไหว้พระสวดมนต์ ๗) การสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา สั่งสอนหลักจริยธรรมที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต ๘) สร้างระบบการศึกษาเชิงคุณธรรม ๙) พระสงฆ์
ต้องเป็นผู้พัฒนาก่อนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม                        

สัมมาทัศน ์(ฝึกอบรม) 
๑)  ส่งวิทยากรไปฝึกอบรมตามโรงเรียนต่างๆ ๒) ฝึกอบรมแบบบูรณาการทั้งจิตใจและพฤติกรรม ๓) จัดโครงการต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของกาลเทศะ ๔)  จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ๕) ฝึกอบรมให้มี
ความรู้ในด้านมารยาทไทย ๖) ฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลในด้านพฤติกรรม เช่น เบญจศีล เป็นต้น  ๗) 
ฝึกอบรมในด้านการสวดมนต์ นิทานธรรมะ ศาสนพิธี เป็นต้น ๘) อาศัยความร่วมมือขององค์กรในรูปแบบบวร +ช ๙) 
ฝึกอบรมให้เกิดปัญญาหรือจิตใจก่อน               
 

สัมมาทัศน์ (พัฒนา) 
๑)จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนฯ ๒) สั่งสอนให้เกิดความรู้รักสามัคคี รู้จัก
หน้าที่ สิทธิของตนเองและผู้อื่น ท าให้ลดปัญหาความขัดแย้งฯ ๓) จัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ๔) มีการมอบรางวัลเช่น
เกียรติบัตร ๕) กระตุ้นให้เยาวชนเกเรช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ๖) ด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แสดงพฤติกรรมตาม
หลักศีลฯ ๗)การสั่งสอนโดยการแบ่งเร่ืองคุณธรรมออกเป็นทางโลกกับทางธรรมฯ ๘) สั่งสอนการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในสถานการณ์ต่างๆ ๙)สร้างความรักความรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ ๑๐) การรักษาศีลเป็นการลดอบายมุข ลดอุบัติเหตุ 
เกิดความปลอดภัยในทุกด้าน  ๑๑) สร้างระบบการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก ๑๒) ให้ความส าคัญในการพัฒนามากกว่า
พุทธพาณิชย์ ๑๓)อาศัยความเป็นกัลยาณมิตรจิตอาสา ๑๔) กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ๑๕) ด ารงตนในฐานนะผู้ให้มากกว่า
ผู้รับ ๑๖)  เสียสละในการให้ความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม ๑๗) สร้างโอกาสในการพัฒนา ๑๘)  สร้างความเชื่อมั่นในการ
พัฒนา 

สัมมาทัศน์ 



๑๙๕ 
 

 จากภาพที่ ๔.๙  รูปแบบสัมมาทัศน์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น เกิดขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ ๒ ส่วน 
ได้แก่  
 ๑) แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
  (๑) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการคือ   การฝึกอบรม (Training) 
การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development)   
 (๒)  หลักกระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หลักไตรสิกขา ใน
ประเด็น สีลสิกขา หรือ ศีล  
 ๒)  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ ประเด็น คือ  
  (๑)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านศีล (พฤติกรรม) (EP) 
 (๒)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านศีล (พฤติกรรม) (TP) 
  (๓)  การพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านศีล (พฤติกรรม)  (DP)  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นทั้ง ๓ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านศีล ได้ ๓ 
รูปแบบ ได้แก่  
 (๑)  รูปแบบสัมมาทัศน์ในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในด้านศีล (EP) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ  ๙ ประเด็น ได้แก่  
 ๑.  สั่งสอนหลักศีล ข้อห้ามของศีล ผลการรักษาศีล  
  ๒.  เน้นการสอนด้านการครองตนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทั้งกายวาจา  
  ๓.  สั่งสอนเฉพาะการกระท าในสิ่งที่เป็นกถศลเท่านั้น   
  ๔.  สั่งสอนเยาวชนให้ปฏิบัติตนต่อผู้มัพระคุณให้ถูกต้อง  
  ๕. สั่งสอนมารยาททางสังคม  
  ๖. สั่งสอนศาสนพิธี เช่น การกราบ การไหว้พระสวดมนต์  
  ๗. การสร้างการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สั่งสอนหลักจริยธรรมที่
มีความส าคัญในการด าเนินชีวิต  
  ๘. สร้างระบบการศึกษาเชิงคุณธรรม  
  ๙. พระสงฆ์ต้องเป็นผู้พัฒนาก่อนการพัฒนาสังคม 
 (๒)  รูปแบบสัมมาทัศน์ในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในด้านสมาธิ (TP) โดยอาศัย ประเด็นต่าง ๆ รวม ๙ ประเด็น ได้แก ่
 ๑.  ส่งวิทยากรไปฝึกอบรมตามโรงเรียนต่างๆ  
  ๒. ฝึกอบรมแบบบูรณาการทั้งจิตใจและพฤติกรรม  



๑๙๖ 
 

  ๓.จัดโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมของกาลเทศะ  
  ๔.  จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา  
  ๕. ฝึกอบรมให้มีความรู้ในด้านมารยาทไทย  
  ๖. ฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลในด้านพฤติกรรม เช่น เบญจศีล 
เป็นต้น   
  ๗. ฝึกอบรมในด้านการสวดมนต์ นิทานธรรมะ ศาสนพิธี เป็นต้น  
  ๘. อาศัยความร่วมมือขององค์กรในรูปแบบบวร +ช  
  ๙. ฝึกอบรมให้เกิดป๎ญญาหรือจิตใจก่อน               
 (๓)  รูปแบบสัมมาทัศน์ในการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในด้านศีล  (DP) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ ๑๘ ประเด็น ได้แก ่
  ๑.  จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนฯ   
    ๒. สั่งสอนให้เกิดความรู้รักสามัคคี รู้จักหน้าที่ สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ท าให้ลด
ป๎ญหาความขัดแย้งฯ  
     ๓. จัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  
     ๔. มีการมอบรางวัลเช่นเกียรติบัตร  
     ๕. กระตุ้นให้เยาวชนเกเรช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม   
     ๖. ด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แสดงพฤติกรรมตามหลักศีลฯ  
     ๗.  การสั่งสอนโดยการแบ่งเรื่องคณุธรรมออกเป็นทางโลกกับทางธรรมฯ  
      ๘. สั่งสอนการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  
       ๙.  สร้างความรักความรักความสามัคคีในหมู่คณะฯ  
     ๑๐. การรักษาศีลเป็นการลดอบายมุข ลดอุบัติเหตุ เกิดความปลอดภัยในทุกด้าน   
      ๑๑. สร้างระบบการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก  
       ๑๒. ให้ความส าคัญในการพัฒนามากกว่าพุทธพาณิชย์  
     ๑๓. อาศัยความเป็นกัลยาณมิตรจิตอาสา  
      ๑๔. กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  
      ๑๕. ด ารงตนในฐานนะผู้ให้มากกว่าผู้รับ  
     ๑๖.  เสียสละในการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  
      ๑๗. สร้างโอกาสในการพัฒนา  
     ๑๘.  สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา 
 
   



๑๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๔.๑๐ รูปแบบทักษะนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 

ทักษะนวัตกรรม 

ทักษะนวัตกรรม (ศึกษา) 
๑) จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟ๎งธรรมเทศนา รักษาศีลอุโบสถ ในวันธัมมสัวนะ ๒) จัดกจิกรรมการท าวัตร สวดมนต์ รักษาอุโบสถศีลในฤดู
พรรษา และวันส าคญัทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น  ๓) จัดกิจกรรมปฏิบตัิ
วิป๎สสนากรรมฐานตามโอกาสต่างๆ ท้ังการปฏิบัตติามหลักสตูรของทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอืน่ๆ มาขอใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม ๔) 
มีการส่งพระวิทยากรไปจัดโครงการตามโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม 

ทักษะนวัตกรรม (ฝึกอบรม) 
๑)  สั่งสอนหลักสติปฏ๎ฐาน ๔ ๒)  มีกิจกรรมการฝึกสติในวันส าคัญทางศาสนา ๓)  สั่งสอนให้ใช้สติพจิารณาว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นกุศลหรือ
อกุศล เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ๔) สั่งสอนให้ใช้สติเพื่อปรับกระบวนการทางความคิดในการด าเนินชีวติที่ถูกต้อง ๕) สั่งสอนให้สร้าง
ความคิดที่เป็นประโยชน์ ลดละเลกิความช่ัว เลือกประกอบอาชีพสุจริต ๖) สั่งสอนให้ใช้สติขัดอกุศลที่ครอบง าจิตใจ ๗) พัฒนาจิตตามจริต
หรือองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล ๘) จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 

ทักษะนวัตกรรม (พัฒนา) 
๑) สร้างความเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความเห็นอกเห็นใจ มีจิตอาสาที่จะปฏิบตัิตนให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา 
๒)  สั่งสอนให้พัฒนาจิตให้เกดิความผ่องใส คิดในสิ่งท่ีถูกต้อง ไรค้วามเครียด เกิดก าลังใจในการแก้ไขปญ๎หาชีวิตในด้านตา่งๆ  ๓)  สั่งสอน
ให้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ เพื่อให้เกดิความสงบปราศจากความฟุูงซ่าน สามารถคลายความทุกข์เกิดความสุขได้ ๔)  สั่งสอนว่าผลจากการ
พัฒนาจิตท าให้เกิดสติ ควบคุมจิตใจและการกระท าให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมได้๑) การพัฒนาจิตใหส้งบจากกิเลสจะสามารถปูองกัน
อุบัติภัยที่จะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ๒) การพัฒนาจิตท าให้เกิดการควบคุมจิตใหเ้ป็นกุศล ไม่สร้างป๎ญหาใหเ้กิดขึ้นต่อตนเอง
และผู้อื่น  ๓) การเปิดใจในการพฒันาเป็นสิ่งที่ส าคญัที่สดุที่จะท าให้ปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นกุศล ๔) การปลูกฝ๎งทัศนะคติในแง่บวก ท า
ให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต  ๕)  การสร้างพฤติกรรมที่เป็นผลจากการพัฒนาจิตสร้างกัลยาณมิตรมากข้ึน ๕)  การมีจิตสาธารณะ 
สามารถลดปญ๎หาความขัดแย้งได้        



๑๙๘ 
 

 จากภาพที่ ๔.๑๐  รูปแบบทักษะนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิง
พุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น เกิดข้ึนจากการบูรณาการองค์ความรู้ ๒ 
ส่วน ได้แก่  
 ๑) แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
  (๑) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการคือ   การศึกษา (Education)  
การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development) 
 (๒)  หลักกระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หลักไตรสิกขา ใน
ประเด็น จิตตสิกขา หรือ สมาธิ  
 ๒)  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ 
ประเด็น คือ  
  (๑)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสมาธิ (จิตใจ)(EC) 
 (๒)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสมาธิ (จิตใจ) (TC) 
  (๓)  การพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสมาธิ (จิตใจ)  (DC) 
  จากการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นทั้ง ๔ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านศีล ได้ ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
 (๑)  รูปแบบทักษะนวัตกรรมในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในด้านศีล (EC) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ ๘ ประเด็น ได้แก ่
 ๑.  สั่งสอนหลักสติป๎ฏฐาน ๔  
 ๒.  มีกิจกรรมการฝึกสติในวันส าคัญทางศาสนา 
 ๓.  สั่งสอนให้ใช้สติพิจารณาว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
 ๔.  สั่งสอนให้ใช้สติเพื่อปรับกระบวนการทางความคิดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
 ๕.  สั่งสอนให้สร้างความคิดที่เป็นประโยชน์ ลดละเลิกความชั่ว เลือกประกอบอาชีพ
สุจริต  
 ๖.  สั่งสอนให้ใช้สติขัดอกุศลที่ครอบง าจิตใจ 
 ๗.  พัฒนาจิตตามจริตหรือองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 
 ๘.  จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
 (๒)  รูปแบบทักษะนวัตกรรมในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในด้านศีล (TC) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟ๎งธรรมเทศนา รักษาศีลอุโบสถ ในวันธัมมัสวน 
 ๒.  จัดกิจกรรมการท าวัตร สวดมนต์ รักษาอุโบสถศีลในฤดูพรรษา และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น  



๑๙๙ 
 

 ๓.  จัดกิจกรรมปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานตามโอกาสต่างๆ ทั้งการปฏิบัติตามหลักสูตร
ของทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ มาขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม  
 ๔.  มีการส่งพระวิทยากรไปจัดโครงการตามโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆตามความ
เหมาะสม 
  (๓)  รูปแบบทักษะนวัตกรรมในการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในด้านศีล (DC) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ ๑๐ ประเด็น ได้แก ่
 ๑.  สร้างความเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความเห็นอกเห็นใจ มี
จิตอาสาที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา  
  ๒.  สั่งสอนให้พัฒนาจิตให้เกิดความผ่องใส คิดในสิ่งที่ถูกต้อง ไร้ความเครียด เกิด
ก าลังใจในการแก้ไขป๎ญหาชีวิตในด้านต่างๆ  
 ๓.  สั่งสอนให้พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ เพ่ือให้เกิดความสงบปราศจากความฟูุงซ่าน 
สามารถคลายความทุกข์เกิดความสุขได้ 
 ๔.  สั่งสอนว่าผลจากการพัฒนาจิตท าให้เกิดสติ ควบคุมจิตใจและการกระท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมได้    
 ๕. การพัฒนาจิตให้สงบจากกิเลสจะสามารถปูองกันอุบัติภัยที่จะเกิดจากพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมได ้
 ๖. การพัฒนาจิตท าให้เกิดการควบคุมจิตให้เป็นกุศล ไม่สร้างป๎ญหาให้เกิดขึ้นต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 ๗. การเปิดใจในการพัฒนาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็น
กุศล  
 ๘.  การปลูกฝ๎งทัศนะคติในแง่บวก ท าให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต  
 ๙.  การสร้างพฤติกรรมที่เป็นผลจากการพัฒนาจิตสร้างกัลยาณมิตรมากขึ้น  
 ๑๐.  การมีจิตสาธารณะ สามารถลดป๎ญหาความขัดแย้งได้    
  
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๔.๑๑ รูปแบบป๎ญญา ๓ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ปัญญา ๓ 

ป๎ญญา ๓ (ศึกษา) 
๑) สั่งสอนหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ๒)  สั่งสอนพระสูตร พุทธประวัติ และหลักธรรมอื่นๆ ๓)  สั่งสอนให้
น าหลักธรรมทุกหมวดมาพัฒนาสติป๎ญญา ๔)  สั่งสอนให้พิจารณาโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ๕)  ใช้วิธีการสั่งสอนโดยแบ่งคุณธรรมทั้งทาง
โลกและทางธรรม  ๕)  สั่งสอนโดยการแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม ๖)  สั่งสอนให้น าลักธรรมมาบูรณาการกับการด าเนินชีวิต 
ปฏิบัติหน้าท่ีประกอบอาชีพให้เหมาะสม ๖) สั่งสอนให้รู้จักวิธีการท าบุญที่ถูกต้อง 

ป๎ญญา ๓ (ฝึกอบรม) 
๑) มีการจัดกิจกรรมในชมรมผูส้งูอายุเพื่อให้แลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน ๒) ในโครงการต่างๆ มีการสอนนิทานชาดก ประวัติพระพุทธเจ้า 
๓) จัดกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยกิจกรรมกลุ่ม เพื่อแสดงความรู้ความสามารถร่วมกัน ๔) เลือกสรรสื่อการสอนท่ีมีความทันสมัยในกิจกรรม
ต่างของโครงการ เช่น Computer Video projector  ๖) จัดกิจกรรมด้านการมีจิตอาสา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ๗)  มี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ปาท่องโก๋ น้ าปานะ เป็นต้น    

 ป๎ญญา ๓ (พัฒนา) 
๑) ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมท าให้เกิดการปรบัเปลีย่นความคิดและพฤติกรรมเกิดแรงผลักดันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  ๒) การ
พัฒนาป๎ญญาจากกิจกรรมต่างๆ สร้างมุมมองที่ดี สามารถน ามาใช้ในเกิดความกระตือรือร้นในด้านการด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ การ
ประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๓)  ใช้เรื่องราวที่เป็นจุดสนใจของบุคคลหรือสังคมในการสร้างประเด็นการ
พัฒนาเพื่อสร้างจุดสนใจ ๔)  การสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาท าให้มีก าลังใจในการท าความดีมากขึ้น  ๕) การสั่งสอนให้เกิด
ป๎ญญาในด้านต่างๆ ท าให้เกิดการไตร่ตรอง ท าเกิดการกระท าท่ีปราศจากความเสี่ยง  ๖)  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้มีชีวิตท่ี
เหมาะสม สามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้ ๗)  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญาท าให้เกิดความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริต ๘)  
การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้สามารถวางตนได้อย่างเหมาะสม ๙)  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้เกิดความศรัทธาในการสร้างกุศลที่
ถูกต้อง ไม่หลงใหลในพิธีกรรมที่ไม่เป็นไปตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 



๒๐๑ 
 

 จากภาพที่ ๔.๑๐ รูปแบบป๎ญญา ๓ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เชิงพุทธตาม
แนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น เกิดขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ ๒ ส่วน 
ได้แก่  
 ๑) แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
  (๑) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการคือ   การศึกษา (Education)  
การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development) 
 (๒)  หลักกระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ หลักไตรสิกขา ใน
ประเด็น ป๎ญญาสิกขา หรือ ป๎ญญา  
 ๒)  สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔ 
ประเด็น คือ  
  (๑)  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญา (ป๎ญญา) (EW) 
 (๒)  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญา (ป๎ญญา) (TW) 
  (๓)  การพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านป๎ญญา (ป๎ญญา)  (DW) 
  จากการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นทั้ง ๓ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านศีล ได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
 (๑)  รูปแบบป๎ญญา ๓ ในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในด้านศีล (EW) โดยอาศัยประเด็นส าคัญ ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑.  สั่งสอนหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
 ๒.  สั่งสอนพระสูตร พุทธประวัติ และหลักธรรมอ่ืนๆ  
 ๓.  สั่งสอนให้น าหลักธรรมทุกหมวดมาพัฒนาสติป๎ญญา  
 ๔.  สั่งสอนให้พิจารณาโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก  
 ๕.  ใช้วิธีการสั่งสอนโดยแบ่งคุณธรรมทั้งทางโลกและทางธรรม  
 ๖.  สั่งสอนโดยการแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม  
 ๗.  สั่งสอนให้น าหลักธรรมมาบูรณาการกับการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ประกอบ
อาชีพให้เหมาะสม  
 ๘.   สั่งสอนให้รู้จักวิธีการท าบุญที่ถูกต้อง 
 (๒)  รูปแบบป๎ญญา ๓ ในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในด้านศีล (TW) ประเด็นส าคัญ  ๖ ประเด็น ได้แก ่
 ๑.  มีการจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุเพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 ๒.   ในโครงการต่างๆ มีการสอนนิทานชาดก ประวัติพระพุทธเจ้า 
 ๓.  จัดกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือแสดงความรู้ความสามารถร่วมกัน  



๒๐๒ 
 

 ๔.  เลือกสรรสื่อการสอนที่มีความทันสมัยในกิจกรรมต่างของโครงการ เช่น 
Computer Video projector   
 ๕.  จัดกิจกรรมด้านการมีจิตอาสา เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง  
 ๖.  มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ปาท่องโก๋ น้ าปานะ เป็นต้น    
  (๓)  รูปแบบป๎ญญา ๓ ในการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในด้านศีล (DW) ประเด็นส าคัญ  ๙ ประเด็น ได้แก ่
 ๑.  ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเกิด
แรงผลักดันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
 ๒.  การพัฒนาป๎ญญาจากกิจกรรมต่างๆ สร้างมุมมองที่ดี สามารถน ามาใช้ในเกิด
ความกระตือรือร้นในด้านการด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา  
 ๓.  ใช้เรื่องราวที่เป็นจุดสนใจของบุคคลหรือสังคมในการสร้างประเด็นการพัฒนา
เพ่ือสร้างจุดสนใจ 
 ๔.  การสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาท าให้มีก าลังใจในการท าความดีมากข้ึน 
 ๕.  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญาในด้านต่างๆ ท าให้เกิดการไตร่ตรอง ท าเกิดการกระท า
ที่ปราศจากความเสี่ยง 
 ๖.  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้มีชีวิตที่เหมาะสม สามารถคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินได้  
 ๗.  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญาท าให้เกิดความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริต  
 ๘.  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้สามารถวางตนได้อย่างเหมาะสม  
 ๙.  การสั่งสอนให้เกิดป๎ญญา ท าให้เกิดความศรัทธาในการสร้างกุศลที่ถูกต้อง ไม่
หลงใหลในพิธีกรรมที่ไม่เป็นไปตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านสมาธิ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านป๎ญญา   
    
 
  
  

 

 



๒๐๓ 
 

 
 
   
   

 



บทท่ี ๕  
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  

 
 ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ
พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์”  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือศึกษาการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ ๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทาง
ของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในเชิงพรรณนาโวหาร โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เก่ียวข้อง ๓ ประการ ไดแ้ก่  
  ๑) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม  
  ๒)  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษา 
  ๓) แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนา  
  ส่วนแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา   
  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยด าเนินการวิจัย ๓ วิธี ได้แก่  
 ๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 
 ๒)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) 
  ๓)  การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย   
 
 ๕.๑.๑  สรุปสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ๑)  สรุปสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์     
  (๑) การสังเกต (Observation)    
 การสังเกตแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ การสังเกตสภาพทั่วไป สังเกตกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังเกตโครงการที่พระภิกษุสงฆ์จัดท าขึ้นในแต่ละปี และ สังเกตผลที่เกิดจาก
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯลฯ 
 สรุปได้ว่า การสังเกตสภาพทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ 
อาศัยอยู่รวมกัน ทั้งปู่ย่าตายาย ไปจนถึงลูกหลาน มีบ้านเป็นของตนเอง เป็นครอบครัวพุทธศาสนิกชน 
มีอาชีพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้าง เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ในด้านการศึกษา มีบุคคลไร้
การศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ มัธยม ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท  
   สรุปได้ว่า การสังเกตกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้
พระ รักษาศีลในวันธัมมัสสวนะ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การฝึกอบรมศีลธรรมเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จัดขึ้นส าหรับเยาวชน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป  
 สรุปได้ว่า การสังเกตโครงการที่พระภิกษุสงฆ์จัดท าขึ้นในแต่ละปี ได้แก่โครงการ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โครงการฝึกอบรมศีลธรรมเด็กและเยาวชน โครงการฝึกอบรมธรรมสู่
โรงเรียน กิจกรรมรักแท้ดูแลไม่ได้ (เรารักแม่) กิจกรรมพ่อในดวงใจ กิจกรรมรักในวัยเรียน กิจกรรม
กรรมลิขิตชีวิตคุณ ฯลฯ 
  สรุปได้ว่า การสังเกตผลที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ผลที่เกิดจากการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏว่า เมื่อบุคคลในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้น าหลักธรรมต่างๆ 
มาใช้ในการด าเนินชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มีอุปนิสัยสงบเสงี่ยมเรียบร้อย มีความรักความสามัคคี 
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยความเต็มใจ  
 (๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews) 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คือ ต าบลแคมป์สน อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๕ รูป/คน มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
พระภิกษุสงฆ์ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯ จ านวน ๑๐ รูป กลุ่มผู้น าชุมชนผู้สังเกตการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฯ จ านวน ๕ คน และ กลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  
จ านวน ๑๐ คน  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) พิจารณาถึงการได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามท่ีได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน ๑๔ 



๒๐๕ 
 

ประเด็น โดยอาศัยการบูรณาการระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลัก
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปผลได้ดังนี้  
 ๑.  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๑)  ด้านศีล (พฤติกรรม)   
 สรุปได้ว่า สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้าน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม นั้นจะให้ความส าคัญในการให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นปกติรวมไปถึงกิจกรรมในด้านศาสนพิธี เช่นการไหว้ การกราบ มารยาท
ทางสังคม หรือกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา มีหลักธรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาพฤติกรรมคือ เบญจ
ศีล หรือ ศีล ๕ ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสังเกตเห็นได้จากการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม 
สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เป็นปกติ มีการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของตน ไม่สร้างปัญหา
ให้เกิดข้ึนในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่  
 ๒)  ด้านสมาธิ (จิตใจ)  
 สรุปได้ว่า สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้าน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ นั้นจะให้ความส าคัญในการให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในการควบคุม
จิตใจโดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นหลักธรรมที่ส่งผลในการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ท าให้เกิดความรู้ที่ประกอบด้วยสติ โดยอาศัยกิจกรรมการพัฒนาจิตโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔   รวมไปถึงกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี เพ่ือให้มีสติรู้
ว่าสิ่งที่ตนเองแสดงออกก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศล สามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ ท าให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่สร้างปัญหาให้เกิดข้ึนแต่ตนเองและผู้อื่น 
 ๓)  ด้านปัญญา (สติปัญญา)  
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้าน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาปัญญา นั้นจะให้ความส าคัญในด้านการใช้ เหตุผล มีการสั่ งสอนหลัก
พระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมกับเป็นอยู่ในสังคม เพ่ือให้มีสติปัญญาที่ประกอบด้วยกุศล เช่น 
เมื่อมีสติปัญญามาใช้ในการปรับปรุงความคิดและพฤติกรรม จากการเทศนาสั่งสอนในช่วงวันธัมมัสวน 
เพ่ือให้เกิดสติปัญญาเข้าใจ  ในสิ่งที่ถูกต้องสามารถน ามาพัฒนาความคิดและพฤติกรรมให้เกิด
ประโยชน์  
 ๒. การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  ๑)  ด้านศีล (พฤติกรรม)   
  สรุปได้ว่า สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมนั้น ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานเพราะมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ



๒๐๖ 
 

โดยอาศัยความร่วมมือในชุมชน หรือ บวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) มาเป็นแบบแผนในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการฝึกอบรม  นั้นก็มีการฝึกอบรมตามหลักศีล ๕ การประกอบอาชีพสุจริต การลดละเลิก
อบายมุข สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนถูกต้องมากขึ้น มีการไหว้พระสวดมนต์เช้า - เย็น  การ
แสดงพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีลทุกวันธัมมัสวนะและฤดูพรรษา และกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงโครงการต่างๆ เช่น ค่ายพุทธบุตร ไปจนถึงโครงการหนึ่งวันหนึ่งโรงเรียนถวาย
ในหลวง เป็นต้น ซึ่งหลักการหรือหลักธรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะ
พุทธศาสนิกชนก็ได้เข้าร่วมหลักสูตร โครงการ หรือกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริมการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  
 ๒)  ด้านสมาธิ (จิตใจ)  
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น โดยการจัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีประชาชน
โดยทั่วไปรวมอยู่ด้วย โดยอาศัยกิจกรรมการสวดมนต์ท าวัตรเช้า - เย็น ร่วมกับการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ร่วมกับโครงการขององค์กรต่างๆ ในชุมชน ตามความเหมาะสม 
ซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน + ชุมชน รวมถึง อปท. และผู้สมทบในแต่ละกิจกรรมซึ่ง
นอกเหนือจากการสวดมนต์เช้า - เย็น ร่วมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 
แล้ว ยังฝึกอบรมเกี่ยวกับ วิธีการก าหนดจิตต่อเวทนาที่ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมจิตใจ
จากกิเลสที่ถูกต้อง และความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่ขัดขวางและส่งเสริมการพัฒนาจิตใจได้ถูกต้อง เกิด
การช าระจิตใจจากกิเลสที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ประกอบด้วยสติ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 
 ๓)  ด้านปัญญา (สติปัญญา)  
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติปัญญานั้น แล้วแต่หลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ โครงการในด้านการพัฒนา
สติปัญญานี้ จะมีหน่วยงานอ่ืนๆ เข้าร่วมอยู่เสมอ เป็นการสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการ เช่น 
ต ารวจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ในขณะเดียวกันพระวิทยากรก็จะ
ฝึกอบรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเพ่ือให้มีความรู้ว่า สิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรธรรม  มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ไปจนถึงศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้งประวัติของพระพุทธเจ้า ทุกกิจกรรม
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี ท าให้เกิดสติปัญญา
สามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบด้วยเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา    
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 ๓.  การพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๑)  ด้านศีล (พฤติกรรม)   
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
สร้างขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมนั้น โดยให้ความส าคัญกับการแนะน าให้พุทธศาสนิกชนมี
ความรู้ว่าสิ่งใดเมื่อปฏิบัติแล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดข้ึน เช่นหลักศีล ถือเป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ใน
การควบคุมพฤติกรรม ท าให้เกิดการลดละเลิกอบายมุข ในขณะเดียวกันการฝึกอบรมนั้นเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องมากขึ้น น ามาใช้ในการควบคุมพฤติกรรม ก็จะสามารถควบคุม
พฤติกรรมให้มีความเป็นปกติ จึงท าให้เกิดขวัญก าลังใจเนื่องจากสามารถลดละเลิกอบายมุขได้มากขึ้น 
ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุข  ให้ความความส าคัญในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม มี
ความส าคัญมากในการสร้างความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ ได้อย่าง
ถูกต้อง  การไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนนั้น ถือเป็นการไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองด้วย เพราะ
เมื่อไม่เบียดเบียนเขาเขาก็จะไม่เบียดเบียนเราตามหลักกฎแห่งกรรม ท าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
 ๒)  ด้านสมาธิ (จิตใจ)  
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
สร้างขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาจิตใจนั้น โดยการใช้วิธียกตัวอย่างสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต 
และสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต โดยอาศัยการพัฒนาจิตให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้ โดยอาศัยการพัฒนาจิตใจให้มีสติ เมื่อมีจิตใจที่ถูกต้องก็ย่อมท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผลที่เกิดตามมา
ก็ย่อมดี ก็ย่อมมีขวัญก าลังใจในการสร้างความดีให้มากขึ้นสืบไป ให้ความส าคัญเกี่ยวกับกิเลสใน
ลักษณะต่างๆ รวมทั้งการสร้างมุมมองในการตัดสินใจ ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกไป โดยใช้หลักสติ
ปัฏฐาน ๔ ท าให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แล้วสามารถน ามาใช้กับชีวิตของแต่ละคน ซึ่งเมื่อ
ได้รับการพัฒนาจิตใจแล้วก็สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีจิตอาสาที่
จะบ าเพ็ญประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี   
 ๓)  ด้านปัญญา (สติปัญญา)  
 สรุปได้ว่าสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการ
สร้างขวัญก าลังใจเพ่ือพัฒนาสติปัญญานั้น ให้ความส าคัญกับการใช้สติปัญญาโดยอาศัยการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยประเด็นที่พุทธศาสนิกชนมีความสงสัย หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม 
มาสร้างกุศโลบายในการแนะน าสั่งสอน เพราะเรื่องที่พุทธศาสนิกชนมีความสงสัย จะเป็นเรื่องที่สร้าง
ขวัญก าลังใจในการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน การแนะน าให้ตัดความกังวล ให้ตั้งใจ 
ก็จะส่งผลให้มีขวัญก าลังใจมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองและผู้ อ่ืนในทางที่ดี เกิด
ความสุข ได้รับค าชมเชย ก็ถือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจได้อีกทางหนึ่ง ให้ความส าคัญในการศึกษา
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และฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน เมื่อได้รับประโยชน์จากการน าหลัก
พระพุทธศาสนาที่ได้รับจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ สามารถใช้สติปัญญาในทุกการ
กระท า ย่อมท าให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน ลดปัญหาการจารกรรม และปัญหา
ยาเสพย์ติด สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี     
 (๓)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสนทนากลุ่มจ านวน ๑๐ รูป/คน 
เป็นวิธีด าเนินการวิจัยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญรับรององค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา ว่ามีความเป็นไปได้ เป็น
ที่ยอมรับ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่หรือไม่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ โดยอาศัย ผลจาก
การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth 
Interviews) มาสร้างประเด็นในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
บรรทัดฐานในการน าองค์ความรู้ไปสร้างรูปแบบฯ ต่อไป  
 ๑.  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปได้ว่า ผลจากการสนทนากลุ่ม ทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒินั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้วิจัย แต่มีความคิดเห็นให้รวมองค์ความรู้ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา อันได้แก่ไตรสิกขาไว้ด้วยอัน อันจะส่งผลให้เห็นรูปธรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทั้งกาย วาจา และใจ โดยให้ความส าคัญกับ
ความสามารถของพระสงฆ์ในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการถ่ายทอดความรู้ให้มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน โดยอาศัยหลักพุทธธรรมเช่น ไตรสิกขา และหลักธรรมหมวดอ่ืนมาบูรณาการเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ  
 ๒.  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปได้ว่าผลจากการสนทนากลุ่ม ทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒินั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้วิจัย แต่มีความคิดเห็นให้เริ่มต้นการฝึกอบรมในด้านจิตใจก่อน สติปัญญา 
และพฤติกรรม เนื่องจากสภาพจิตใจที่ดีมีคุณธรรมย่อมน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ต่อไป ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่การพัฒนาจิตใจและ
สติปัญญา หรือ สมาธิ และปัญญา ตามหลักไตรสิกขา และให้ความส าคัญกับ การเป็นตัวอย่างของ
พระสงฆ์ต่อพุทธศาสนิกชน  
 ๓.  การพัฒนาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปได้ว่าผลจากการสนทนากลุ่ม ทัศนะแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒินั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้วิจัย แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของพระสงฆ์  ผู้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตนโดยศึกษาตามสถาบันการศึกษา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สร้างโอกาสใน
การพัฒนาแก่ลูกชาวไร่ชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของ
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พุทธศาสนิกชนกับพระภิกษุสงฆ์ท าให้เกิดความรักความสามัคคี มีความคิดเห็นให้ใช้หลัก ๕ ส. คือ
สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะและสร้างนิสัย เป็นหลักในการสร้างความปลอดภัย โดยอาศัยการ
พัฒนาแต่เยาว์วัย โดยอาศัยการสืบทอดศาสนทายาทเพ่ือเป็นตัวอย่างของชุมชน โดยสร้างเครือข่าย
ชาวพุทธให้แผ่ขยายออกไปในทุกชุมชน สร้างโอกาสทางการพัฒนาแก่บุคคลทุกหมู่เหล่า โดยเริ่มจาก
การพัฒนาจิตใจให้สงบจากกิเลสก่อน   
 
  ๕.๑.๒ สรุปการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
   ๑)  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ๓ ประการ คือ  
   (๓)  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม 
 สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ 
ความช านาญจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมา เพ่ือให้บุคคลน ามาตน พัฒนางาน พัฒนาทัศนคติ 
เป็นการยกระดับความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และ
เป็นไปในทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   
 (๒)  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษา 
 สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นรากฐานของความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทุกคน เป็นสิ่งที่
ต้องกระท าตลอดชีวิต เนื่องจากวิทยาการและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์ทุก
คนมีเสรีภาพที่จะศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษาอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต พัฒนาศักยภาพของตน การประกอบอาชีพ และน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  (๓)  แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนา 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน คน และ องค์กร ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และเหมาะสมต่อสถานการณ์ การที่จะเลือกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ และข้อจ ากัดต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์  
 ๒)  หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 สรุปได้ว่า หลักพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในงานวิจัยนี้ ได้แก่หลักไตรสิกขา ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่พัฒนามนุษย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม และ
การพัฒนา ใน ๓ ด้าน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา การด าเนินชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น 
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พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนวทางโดยผ่านหลักธรรมต่างๆ มากมาย แต่สามารถสรุปลงได้ในหลักไตรสิกขา
ทั้งสิ้น  
 
 ๕.๑.๓  การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สรุปได้ว่าการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธตามแนวทางของ
พระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง ๒ ส่วนคือแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสรุปผลได้ ๔ 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้  
 ๑)  รูปแบบการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
สติปัญญา โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การครองตนเป็นหลัก ครอบคลุมทั้งกายวาจาใจ
ความรู้ด้านศาสนพิธี การสร้างกระบวนการทางความคิดให้ถูกต้อง การพิจารณาทั้งความรู้ทางโลกทาง
ธรรมด้วยเหตุผล การสอนตามจริตและตามองค์ความรู้ เช่น สอนมารยาทไทย ศาสนพิธีฯลฯ โดย
อาศัยสื่อที่มีความทันสมัย เป็นกลไกหลักในการด าเนินการดังกล่าว กอปรกับการด าเนินการตาม 
เงื่อนไขความส าเร็จทั้ง ๖ ประการ เช่น มีการวัดผลการพัฒนาทุกโครงการหรือกิจกรรม เป็นต้น เพ่ือชี้
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจา ได้อย่างถูกต้อง มีความคิด
ในทางที่ถูกต้อง รวมไปถึงมีสติปัญญาที่ประกอบด้วยเหตุผล ท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันตาม
สถานะทางสังคมท่ีถูกต้องเป็นต้น  
 ๒)  รูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
สติปัญญา โดยอาศัย การส่งวิทยากรไปสอนตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้เกิดสามารถแผ่ขยายสังคม
พุทธศาสนิกชนให้กว้างขวางมากขึ้น การ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในลักษณะบวร+ช (บ้าน วัด 
โรงเรียนและชุมชน) โดยอาศัยการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามวันส าคัญต่างๆ และจัดโครงการในฤดู
พรรษา โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว ท าให้เกิดความชัดเจนในการ
พัฒนาพฤติกรรมที่ดีมากขึ้น เกิดความช านาญในด้านความคิดมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านความ
คิดเห็นที่ถูกต้องประกอบด้วยเหตุผลกอปรกับการด าเนินการตาม เงื่อนไขความส าเร็จทั้ง ๖ ประการ 
เช่น พัฒนาจิตใจหรือปัญญาก่อน เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทางความคิด และ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมให้เกิดประโยชน์อันเป็นผลมาจาก คุณภาพของ จิตใจและสติปัญญาเป็นต้น  
 ๓)  รูปแบบการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งใจด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
สติปัญญา โดยอาศัย การพัฒนาให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้น เกิดขวัญก าลังใจแก่ผู้ปกครอง 
การจัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนาน การใช้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นสื่อการสอน การสร้าง
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การมีส่วนร่วมให้เกิดความรักความสามัคคี การสร้างจิตอาสาให้การสร้างประโยชน์ต่างๆ และมีการ
มอบรางวัลในกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรม ท าให้สามารถ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดโทษต่อผู้อ่ืน เกิดความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดี ย่อมท าให้เกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องมากขึ้น กอปรกับการด าเนินการตาม เงื่อนไขความส าเร็จทั้ง ๖ 
ประการ เช่นการพัฒนาเพ่ือหวังคุณภาพมากกกว่าปริมาณ เพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ท าให้ได้รับผลของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เมื่อปฏิบัติตาม
แล้วเกิดความสุข ได้รับค าชมเชยจากคนทั่วไป เกิดขวัญก าลังใจมากขึ้น รวมถึง  การสั่งสอนให้เห็น
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันโดยอาศัยหลักพระพุทธศาสนา เน้นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ลดปัญหาสังคมในระดับต่างๆ การปลูกฝังทัศนะคติในแง่บวก การสอนมารยาทไทยเพ่ือให้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและการสั่งสอนให้ใช้ปัญญาศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่สรรเสริญพิธีกรรมที่ ไม่ใช่
พระพุทธศาสนา โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรม ท าให้สามารถสร้างความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ลดปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ มีความคิดที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา มีจิตใจประกอบด้วยสติสร้างเกราะคุ้มกันภัยจากิเลสได้ ท าให้ด าเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีเกิดความสงบสุขในชุมชน   กอปรกับการด าเนินการตาม เงื่อนไข
ความส าเร็จทั้ง ๖ ประการ เช่น เชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เกี่ยวเนื่องกัน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลายด้าน สร้างมุมมองการตัดสินใจที่ถูกต้องก่อนแสดงพฤติกรรมออกไป ท าให้ลดปัญหาต่างๆ ใน
พ้ืนที่ได้เป็นต้น       
 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 
 ๕.๒.๑ สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  
 ๑)  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 (๑)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  
 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม เป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูร
ณาการระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านศีล กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
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แนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่ ซึ่งได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม) 
โดยพระภิกษุในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมให้เป็นปกติและกิจกรรมในด้านศาสนพิธี มีหลักธรรมที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพฤติกรรม
คือ ศีล ๕ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนให้เป็นปกติ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. วิชญาภา เมธีวรฉัตร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ๒ ด้านศีล ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ มีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจ าปี 
การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์ความรู้ ในการ
พัฒนา ด้านสมาธิ มีการส่งเสริมให้บุคลากรท าสมาธิให้จิตใจสงบสุขก่อนปฏิบัติงานอยู่ เสมอ ด้าน
ปัญญา สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการท างาน๕๔๒  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผศ.ดร. ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศีลเป็นกระบวนการ
เรียนรู้อบรมด้านภายนอก หรือการกระท าที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้านกายภาพ (Physical) 
และสังคม (Social) กล่าวคือ ด้านกายภาพ กระบวนการเรียนรู้อบรมด้านศีล ก่อให้เกิดคุณลักษณะใน
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ในทางที่เก้ือกูลและได้ผลดี โดยรู้จักอยู่ดี มีสุขอย่าง
เกื้อกูลกับธรรมชาติ และปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างมีสติ๕๔๓ 
 (๒)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ในด้าน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ เป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่าง แนวคิดทฤษฎี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวท าง

พระพุทธศาสนาในด้านสมาธิ  กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 

                                                           

  
๕๔๒

 วิชญาภา เมธีวรฉัตร ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนล่าง ๒", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    
 

๕๔๓ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  ผศ.ดร., "ความรู้ที่ขาดหายไปของความเป็นพลเมืองโลก" บทความวิจัย,  อ้าง
ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๙  ฉบับ
พิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
๒๑ เซนจูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๘๓. 



๒๑๓ 
 

๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแ นวทาง

พระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ) 

พระภิกษุแนะน าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมจิตใจโดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน ๔ ท าให้มี

สติสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญาให้เป็นผู้

มีจริยธรรม และคุณธรรม ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาจากหลาย

ปัจจัย ปัจจัยหนึ่งก็คือ การมีหลักการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ดี ส าหรับ

หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมีหลายแนวคิด หนึ่งในนั้นก็คือ การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้หลักจริยธรรมในการบริหาร

และพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา และใจ๕๔๔ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรทุก

องค์กรต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา 

ที่จะสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนให้บุคลากรตระหนักในคุณค่าของตนเอง

ที่มีต่อองค์กร๕๔๕  

 (๓)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญา  
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญาเป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ

ระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านสติปัญญา กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญา) 

                                                           

 
๕๔๔ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล, ดร., "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการ

บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008*", วารสารศิลปะศาสตร์ปริทัศน์ ๔, ปีที่๙ ฉบับที่ ๑๘ (กรกฎาคม - 
ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖.  

 
๕๔๕

 ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของ

สถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).   



๒๑๔ 
 

โดยเน้นในด้านความคิดและการกระท าที่ประกอบด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่พระภิกษุน ามาพัฒนา

สติปัญญา ตามหลักปัญญาสิกขา สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. วันชัย สุขตาม ผลการศึกษาวิจัย

พบว่า การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีพุทธ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การ

พัฒนาองค์การ (Organization Development) และการพัฒนาระดับบุคคล ( Individual 

Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การมีชีวิตประเสริฐ การ

ท าให้มีปัญญารู้ความจริงตามความความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม๕๔๖ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. จักรวาล สุขไมตรี  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง มี

จริยธรรมที่ดีงาม เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มี

ความเจริญขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติ

ปฏิบัติตนไปในสิ่งที่ถูกต้อง๕๔๗    

 ๒)  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 (๑)  การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม เป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่าง แนวคิด

ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาในด้านศีล กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๒ 

ประเด็นนั้นมีอยู่จึ งได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาที่มีความสอดรับกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม) 

โดยพระภิกษุ มีการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงการแสดงพระธรรมเทศนา หลักธรรมที่

มีผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เกี่ยวกับ เบญจศีล การละอบายมุข การประกอบอาชีพสุจริต   

                                                           

  
๕๔๖ วันชัย สุขตาม ดร., "การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์", รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๕). 
 

๕๔๗ จักรวาล สุขไมตรี ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    



๒๑๕ 
 

และหลักธรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับโอกาส เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้าง

การมีส่วนร่วมกันระหว่างบุคคลในชุมชนและผู้เข้าร่วมหลักสูตร โครงการ และกิจกรรม เช่น  

พุทธศาสนิกชนก็ได้เข้าร่วมหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการปฏิบัติตนตามหลัก

เบญจศีล และหลักธรรมหมวดอ่ืน ๆ มีจิตอาสาที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆ จึงท าให้เกิดความสามัคคีใน

การกระท ากิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง และ ดร. บุษกร วัฒนบุตร 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การให้การศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรม โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็น

เครื่องมอืที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธในการผลิตมนุษย์

ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเพ่ือเป็นตัวแบบในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไป

ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา๕๔๘ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ           

ดร. อนุวัต กระสังข์ พบว่า ด้านการฝึกอบรม ต้องส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนท ากิจกรรม เช่น เข้าค่าย

อบรมปฏิบัติธรรม ต้องปลูกฝังให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้แก่เด็กโดยให้การอบรม ต้องปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเรียบร้อยและมาก่อนเวลาเรียน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ให้ได้

ด้วยการมีสติในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง๕๔๙ 

 (๒) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ 
 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ เป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่าง 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในด้านสมาธิ กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๒ 
ประเด็นนั้นมีอยู่จึ งได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแ นวทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ) โดย
การด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการของแต่ละหลักสูตร โดยอาศัยโครงการต่างๆ ที่ทางสถาบันศาสนา
ได้ก าหนดไว้ จากการฝึกอบรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาจิตใจที่ดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีความเมตตา
กรุณา มีความคิดรู้จักผิดชอบชั่วดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. จักรวาล สุขไมตรี ผลการศึกษาวิจัย

                                                           

  
๕๔๘

 บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร., และ  บุษกร วัฒนบุตร ดร., “การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัว

แบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน”, วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ ๓๘ 
ฉบับท่ี ๒ ๗๑ – ๘๑ (๒๕๕๕): ๗๘. 

 
๕๔๙

 อนุวัต กระสังข์ ดร., "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภค

นิยม", พุทธศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



๒๑๖ 
 

พบว่า การฝึกอบรมโดยให้ความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติเพ่ิมขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมให้ดีขึ้น ท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ทั้งกาย วาจา จิตใจ๕๕๐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผศ.ดร. ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า กระบวนการเรียนรู้อบรมการท าจิตใจให้เจริญงอกงามขึ้นด้วยคุณธรรม ความดีงาม ความ
เข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจ และความเบิกบานผ่องใสสงบสุขจากภายใน การเจริญสมาธิ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ ภายในเพื่อพัฒนาจิต (Emotional development) หรือ (Psychological development)   
ให้มีความสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิตและสมรรถภาพทางจิต๕๕๑     
  (๓) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติปัญญา 
 การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติปัญญาเป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ
ระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านสติปัญญา กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ (การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสติปัญญา) 
การจัดกิจกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี 
แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ รวมทั้งศาสนพิธีซึ่งถือเป็นแนวทางในการสร้างกุศลที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้มีสติปัญญาสามารถควบคุมจิตใจให้ประกอบด้วยเหตุผลในการ
แสดงพฤติกรรม  ไม่ให้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเองผู้อ่ืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. อนุวัต 
กระสังข์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ต้องหาบุคลากรเข้ามาช่วยในการพัฒนาเยาวชนในด้านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักปัญญาเชิงพุทธ ควบคุมอารมณ์ให้ดี คิดก่อนท าด้วยการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ 
เพราะการพัฒนาในขั้นปัญญานั้นสมาธิจึงจะมีปัญญา สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้เกิดปัญญาเดินหน้า
ท างานด้วยความมุ่งมั่น เพียรพยายามพร้อมกันนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข แล้วสามารถหลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระได้ด้วย

                                                           

 
๕๕๐ จักรวาล สุขไมตรี ดร. , "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม

ระดับอุดมศึกษา", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 

๕๕๑ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  ผศ.ดร., "ความรู้ที่ขาดหายไปของความเป็นพลเมืองโลก" บทความวิจัย,  อ้าง
ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซน
จูรี่ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๘๔.   



๒๑๗ 
 

ปัญญา๕๕๒ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. ฌาณ ตรรกวิจารณ์ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เชิงพุทธมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ๑)  พัฒนาให้มนุษย์เป็นคนมีประสิทธิภาพใน
การท างาน ๒)  เป็นคนดีมีความสุข และ ๓)  พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง โดยเข้าสู่ภาวะนิพพานหรือนิโรธ 
โดยกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี ๔ กระบวนทัศน์ คือ ๑) กระบวนทัศน์การ
พัฒนาเพ่ือผลงาน ๒) กระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ ๓)  กระบวนทัศน์พัฒนาระดับโลกีย
ธรรม และ ๔) กระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม ซึ่งการพัฒนาจะความส าเร็จได้ต้องมีการ
พัฒนาครบทุกองค์ประกอบ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร๕๕๓            
 ๓)  การพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 (๑)  การพัฒนาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม  
 การพัฒนาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ

ระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสร้างขวัญก าลังใจ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านศีล กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ การพัฒนาพฤติกรรม

ตามหลักศีลนั้นถือว่าเป็นหลักการที่มีความเหมาะสมต่อพุทธศาสนิกชนในทุกระดับ เพราะศีลแปลว่า

ปกติ บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักศีล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบญจศีล ศีล ๕ หรือ มนุษยธรรม จะท าให้

สามารถอยู่ร่วมกันในทุกสังคมได้อย่างสงบสุข เมื่อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง สร้างความสุข ความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม การปฏิบัติตาม

หลักเบญจศีล เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะสามารถประกันทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว มิตร

สหาย และสุขภาพได้ การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลจึงถือว่ามีความส าคัญในการสร้างความ

ปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพราะเป็นบาทฐานส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจา สอดคล้อง

กับ ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กล่าวไว้ใน เอกสารประกอบการสอน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่า 

ความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ ความ

                                                           

 
๕๕๒

 อนุวัต กระสังข์ ดร., "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภค

นิยม", พุทธศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
 

๕๕๓ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ดร., "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ", ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐). 



๒๑๘ 
 

ต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากเดิมไปสู่ภาวะใหม่ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน

โครงการใหม่ๆ๕๕๔ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. จักรวาล สุขไมตรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มี

ความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อใน

การพัฒนาตนเอง องค์การสังคม ซึ่งกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์

มีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คือให้การศึกษา ให้การฝึกอบรม และให้การพัฒนา อย่างไรก็

ตามก็ต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑ การศึกษา 

๒ ครอบครัว ๓ การให้รางวัล ๔ ค่านิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา๕๕๕ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ 

ดร.  พระวิมาน คัมภีรปัญฺโ  (ตรีกมล)  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศีลข้อ ๑ ครอบคลุมถึงการไม่ใช้ความ

รุนแรงทางสังคม วัฒนธรรม ไม่กดขี่และบีบคั้นทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง สังคม การ

ช่วยเหลือเกื้อกูล การป้องกันภัยคุกคาม การให้อภัย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การตระหนักถึง

คุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก ศีลข้อ ๒ ครอบคลุมถึงการไม่ฉกฉวยหรือข่มขู่

บังคับหรือผลประโยชน์อ่ืนด้วยอ านาจ ไม่ท าลายเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นต้น ศีลข้อ ๓ 

ครอบคลุมถึงการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกเชื้อชาติ ส่งเสริมให้มีความเท่าเทียมกัน

ทางเพศ ป้องกันการใช้ความรุนแรงทางเพศ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ศีลข้อ ๔ ครอบคลุมถึง

การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงข้อมูลข่าวสาร ไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้เกิดความสับสน การไม่ละเมิดสิทธิใน

การับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต การไม่สรรเสริญหรือให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรง 

และ ศีลข้อ ๕ ครอบคลุมชีวิต ๓ ด้าน คือ ด้านป้องกันอบายมุข ความเสื่อมทรามทางสังคม ด้าน

ป้องกันอาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ด้านการส่งเสริมอุดมการณ์แบบ

                                                           

  
๕๕๔  เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผศ.ดร.,  เอกสารประกอบการสอน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 

(ภาควิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.   

 
๕๕๕จักรวาล สุขไมตรี  ดร . ,  "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม

ระดับอุดมศึกษา", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).    



๒๑๙ 
 

สันติวิธี สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายอย่างสันติ๕๕๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเสริมสร้างศักยภาพช่วยพัฒนาคุณภาพและ

วิธีการท างานของบุคคล ท าให้บุคคลมีสมรรถภาพในการด าเนินงาน มีความรู้เพ่ิมเติม เข้าใจบทบาท

หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น ช่วยประหยัดเวลา 

และลดความสูญเปล่าทางการด าเนินงาน สามารถใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และตรงตามวัตถุประสงค์๕๕๗  

 (๒) การพัฒนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ 
 การพัฒนาเพ่ือพัฒนาจิตใจเป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ
ระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสร้างขวัญก าลังใจ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านสมาธิ กับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ  โดยพระภิกษุได้ใช้
วิธีการพัฒนาจิตให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ โดยอาศัยการพัฒนาจิตใจให้มีสติ ท าให้เกิด
การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ผลที่เกิดข้ึนคือความปลาบปลื้มปิติยินดี มีจิตใจที่ผ่องใสมากขึ้น เกิดขวัญ
และก าลังใจในการสร้างสรรค์ความดีให้มากขึ้น พระภิกษุได้ใช้วิธีการอธิบายให้เห็นเกี่ยวกับกิเลสใน
ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างมุมมองหลายทางในการตัดสินใจ ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกไป 
โดยใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แล้วสามารถน ามาใช้ได้กับชีวิต
ของแต่ละคน ซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาจิตใจแล้วก็จะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับ
บทความจากงานวิจัยของพระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณส วโร) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนา
คน (Group Development) ซ่ึงเป็นระดับกลางน้ าของการพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการด้วยการ
สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการสร้างกระบวนการทางความคิด ในแต่ละด้านมาประสานร่วมมือ  

                                                           

 
๕๕๖ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ (ตรีกมล) ดร., "การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ", พุทธศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 
๕๕๗

 ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ดร. , “การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๑๘๖ ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗): ๑๘๗.   



๒๒๐ 
 

ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามจุดมุ่งหมายขององค์การ๕๕๘ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ รศ.ดร. 
ทัศนีย์ ชาติไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ มีผลต่อ
สุขภาพจิตของบุคคล มีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสมดุลทางด้านจิตใจ ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุขตามที่ต้องการ ได้แก่ ความต้องการความรักจากผู้อ่ืน ความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเอาใจใส่
ตนเอง๕๕๙ สอดคล้องกับ ประวีณ ณ นคร และคณะ กล่าวไว้ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การ
บริหารงานบุคคล ว่า ชีวิตและผลงานของบุคคลถูกปั้นแต่งโดยสภาพที่เขาท างานอยู่ สภาพแวดล้อม
หรือวัฒนธรรมในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้สึกปลอดภัย ท างานอย่างมั่นใจ ตั้งใจท าให้กิจการ
ประสบความส าเร็จ๕๖๐ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร.  พูนสุข มาศรังสรรค์  ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า การฝึกฝน บ่มเพาะจิตใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่ มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มี
สัมมาทิฏฐิ มีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายๆ ต่างๆ โดยเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายในของบุคคล๕๖๑       
  (๓)  การพัฒนาเพื่อพัฒนาปัญญา   
 การพัฒนาเพ่ือพัฒนาสติปัญญาเป็นการน าเสนอรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ
ระหว่าง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสร้างขวัญก าลังใจ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านสติปัญญา กับการศึกษาสภาพการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง ๒ ประเด็นนั้นมีอยู่จึงได้น าเสนอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ประการ โดยพระภิกษุได้

                                                           

  
๕๕๘

  พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณส วโร), การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน, บทความวิจัย, อ้างใน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รวม
บทคัดย่อและองค์ความรู้ หลักสูตรพุทธศาสดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า 
๓๗.  
 

๕๕๙ ทัศนีย์ ชาติไทย รศ.,ดร., แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รายงานวิจัย, (วิทยาลัยครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๕), หน้า ๙.   

  
๕๖๐ ประวีณ ณ นคร และคณะ, เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งท่ี ๒๒, 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๓๘๓.    

 
๕๖๑

 พูนสุข มาศรังสรรค์ ดร., "การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ", พุทธ

ศาสตรดุษฎีบันฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕).  



๒๒๑ 
 

สอนให้ใช้เหตุผลในการคิดการและการปฏิบัติ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของชีวิตได้
อย่างถูกต้อง การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ค านึงถึง การด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ การ
ประกอบอาชีพให้ถูกต้อง รวมไปถึงพฤติกรรมที่ถูกต้องเป็นขั้นบันได จากสติปัญญา ไปจิตใจและ
พฤติกรรมตามล าดับ ในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้เห็นประโยชน์ของการน าหลักพระพุทธศาสนาที่ได้รับ
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ก็จะท าให้เขาเกิดความตั้งใจในการปฏิบัติตามสิ่งนั้น
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมหมวดต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สรุปลงได้ด้วยหลักไตรสิกขาท าให้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ไม่มีปัญหาการจารกรรม และปัญหา
ยาเสพย์ติด สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. 
วันชัย สุขตาม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การพัฒนา
องค์การ (Organization Development) และการพัฒนาระดับบุคคล (Individual Development) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การมีชีวิตประเสริฐ การท าให้มีปัญญารู้
ความจริงตามความเป็นจริง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม๕๖๒ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ดร. 
ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การเสริมสร้างศักยภาพ กระท าให้พนักงานเกิด
ความพอใจในการปฏิบัติงาน (Job satisfaction) เนื่องจากวิธีนี้เป็นการให้รางวัลภายใน (Intrinsic 
reward) แก่พนักงานโดยใช้ตัวงานเอง (Work itself) เป็นรางวัลจูงใจ เพราะการที่บุคลากรมีความรู้
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และรับรู้ตนเอง รวมทั้งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในการ
ท างาน จะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีส่วนควบคุมการท างานด้วยตนเอง พนักงานจะ
เกิดความภูมิใจและประสบผลส าเร็จในการท างาน๕๖๓  สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระมหาปัญจะ 
กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญา
เป็นตัวน าและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะ
มีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลอดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ ปัญญา 
 

                                                           

  
๕๖๒ วันชัย สุขตาม ดร., "การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์", รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๕). 

 
๕๖๓

 ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ดร., “การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”,  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๑๘๖ ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗): ๑๙๒.      



๒๒๒ 
 

ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม๕๖๔ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รศ.ดร.  ชาติชาย 
พิทักษ์ธนาคม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความสามารถที่จะน าความรู้มาใช้จัดแจง จัดท า ด าเนินการ
ต่างๆ ให้ส าเร็จผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จ บางคนมีความรู้แล้ว มี
ข้อมูลที่รับเข้ามาโดยถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้ก็ไม่ได้ผลส าเ ร็จตามที่
ประสงค์ ฉะนั้นจะต้องมีปัญญาในระดับของการเอามาใช้แก้ปัญหาให้ส าเร็จผลด้วย๕๖๕  
 
 ๕.๒.๒  ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
 ๑)  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มีแนวคิดทฤษฎีอยู่หลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นี้มีวิวัฒนาการมาจากการบริหารงานบุคคลซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีที่มีความแตกต่าง 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยจะให้ความส าคัญกับ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ ๓ ประการ
โดยเริ่มจาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม เนื่องจากมีทัศนะว่ากระบวนการ
ฝึกอบรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นกระบวนการที่น าความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาบูรณาการให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงระบบการท างานของตนเองให้มี
คุณภาพมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมท าให้เกิดการยกระดับความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาธฤติ 
รุ่งชัยวิทูร ดร. กล่าวไว้ในบทความวิจัยรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ว่า การฝึกอบรม เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ  ความสามารถ และ

                                                           

 
๕๖๔ พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์), "การพัฒนาทรัพยามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรม

สารวัตรทหารเรือ", พุทธศาสน์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),  อ้างใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทความจาก
วิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิต มจร ส่วนกลาง ศูนย์วัดศรีสุดาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๙.   

 
๕๖๕

 ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รศ.,ดร.,  "การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔", บทความวิจัย, 

อ้างใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, ประจ าปี  ๒๕๕๗, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๔๒.    



๒๒๓ 
 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติท่าที ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานในปัจจุบันและการท างานให้
ประสบผลส าเร็จในอนาคต ตลอดจนการเตรียมคนให้พร้อมเพรียง เพ่ือรับหน้าที่ที่มีความรับผิ ดชอบ
สูงขึ้นไป ถือเป็นงานส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๕๖๖ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ดร. เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาที่ตรงกับปัญหาที่
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน๕๖๗   
 ล าดับต่อไปผู้วิจัยได้น าเสนอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
กลไกหลักที่จะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านอ่ืนๆ การศึกษาเป็นรากฐานของความรู้ที่จะ
เกิดข้ึนกับบุคคลทุกคน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นระบบ เป็น
สิ่งที่ต้องกระท าตลอดชีวิต เนื่องจากวิทยาการและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพที่จะศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษาอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์
ในด้านต่างๆ น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต พัฒนาศักยภาพของตน การประกอบอาชีพ และน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ นิดาร์ก เวชยานนท์ ได้กล่าวไว้ใน
บทความวิชาการ HR. ว่า การศึกษา (Education) นับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถใน
การปรับตัวในทุกๆด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียม
พนักงานในอนาคต พนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์การในอนาคต 
หรืออีกกรณีหนึ่งการให้การศึกษาสามารถใช้เพื่อเตรียมพนักงานเพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจ
ต้องใช้ระยะเวลานาน๕๖๘ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ผลการพัฒนาจากการศึกษา การปฏิบัติ และเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้มีสติปัญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม กล้าหาญ จิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผล มีความรู้ความสามารถ ประพฤติงามทั้งทางกาย 

                                                           

  
๕๖๖ พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร ดร., "รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์", วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๗): ๗๓ - ๗๔.   
 

๕๖๗ เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ดร., "อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ", รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 
  ๕๖๘ นิดาร์ก เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร:์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริ
หารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐ - ๑๔๐.   



๒๒๔ 
 

วาจา และจิตใจ สงบเสงี่ยม ยุติธรรม ซื่อสัตย์ มั่นใจในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ กล้าตัดสินใจ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้๕๖๙  
 ล าดับต่อไปผู้วิจัยได้น าเสนอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนา ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น ปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ มีจิตใจพร้อมที่จะยอมรับ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรจัดให้ด้วยความยินดีและเต็มใจผลที่ตามมา ท าให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากใน
ปัจจุบันมนุษย์ต้องปรับตนให้มีความรู้ทันต่อความเจริญของเทคโนโลยี วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการปฏิบัติงานที่ต้องให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว 
และเพ่ิมผลิตผลให้ได้มากที่สุดในเวลาที่มีจ ากัด มีผลในการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของดร. จักรวาล สุขไมตรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษา การฝึกอบรม และ
การพัฒนา ต้องพิจารณาถึงแรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑ การศึกษา 
๒ ครอบครัว ๓ การให้รางวัล ๔ ค่านิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา  แต่กระนั้นก็ตาม 
สภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อต่างๆ ก็มีผลอย่างมากต่อแรงจูงใจ๕๗๐ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.  เฉิดศักดิ์  สืบทรัพย์ และ ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาสถานประกอบการด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยมีระบบการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น ควบคู่ไปกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในแต่ละปี พนักงานต้องประสบอุบัติเหตุจากการท างานเป็นจ านวนมาก๕๗๑ 
และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  ผศ.  สุวรรณี โภชาภรณ์ และคณะ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้อุตสาหกรรมจัดอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานมากที่สุด  
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ท างานให้เหมาะสม 

                                                           

 
๕๖๙

 ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ดร., "รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม", 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร,๒๕๕๒).    
 

๕๗๐ จักรวาล สุขไมตรี ดร., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา", พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 
๕๗๑

 เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ ดร., และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ดร., "แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย

ในการท างานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นไทย", 
วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗): ๖๙.    



๒๒๕ 
 

และเอ้ือต่อการท างาน ถือเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งจะต้องให้การ
มุ่งเน้นและน าลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง๕๗๒  
 ๒)  หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 หลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมี สามารถใช้หลักธรรม
ทุกหมวดมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอหลักธรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ หลักธรรมที่เป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาคือ หลักไตรสิกขา สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศ.ดร.  บุญทัน ดอกไธสง และ  ดร.
บุษกร วัฒนบุตร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือ
สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน ว่า เป้าหมายของขั้นตอนในการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา
เป็นเป้าหมายการพัฒนามนุษย์แนวพุทธ ๓ ประการ ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาไปตามล าดับ ๓ 
ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นต้นเป็นการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาที่ ๑ อันเป็นผลดีขั้นต้น ก่อให้เกิดการ
ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจา ขั้นตอนระดับกลางเป็นการพัฒนาระดับสมาธิหรือ
ไตรสิกขาที่ ๒ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือควบคุมและพัฒนาความคิด ผลักดันให้คิดในทางสร้างสรรค์  และ 
ขั้นตอนระดับสูงเป็นการพัฒนาระดับปัญญาหรือไตรสิกขาที่ ๓ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือควบคุมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สนใจแต่สิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริงตามความจริง๕๗๓ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือข้อ
ศึกษาและปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการพัฒนาที่เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มี
สภาวะปกติ และให้เกิดความสงบเรียบร้อยในกลุ่ม ในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มี
ความตั้งมั่นเข้มแข็ง พร้อมกล้าต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรคและทั้งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ท างาน 
 
 

                                                           

 
๕๗๒

 สุวรรณี โภชาภรณ์ ผศ., และคณะ, "ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานใน

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย", บทความวิจัย, อ้างใน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร. พระนคร, ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี ๕, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: 
มทร. พระนคร, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๒.    

  
๕๗๓ บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร., และ  บุษกร วัฒนบุตร ดร., "การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัว

แบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๓๘ ฉบับ
ที่ ๒ ๗๑ – ๘๑ (๒๕๕๕): ๗๘. 



๒๒๖ 
 

อย่างอิสระ คล่องแคล่ว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยดี๕๗๔    
 
 ๕.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆพัฒนา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า เกิดขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังที่ผู้วิจัยได้
น าเสนอไว้แล้วที่ผลการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  
 ๑)  รูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จ าแนก
ออกเป็น ๓ ด้าน คือ  
 (๑)  รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพฤติกรรม 
 โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาด้าน
พฤติกรรม หรือในด้าน ศีล โดยมุ่งเน้นหลักธรรมทางด้านการพัฒนาพฤติกรรมคือ ศีล ๕ ร่วมกับ
การศึกษาทางด้านศาสนพิธี รวมถึงมารยาททางสังคมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
 (๒)  รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจิตใจ 
 โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาด้าน
จิตใจ หรือในด้าน สมาธิ โดยมุ่งเน้นหลักธรรมทางด้านการพัฒนาจิตใจคือ สติปัฏฐาน ๔ ร่วมกับหลัก
วิปัสสนากรรมฐานในการฝึกสติ รวมถึงการควบคุมจิตใจโดยใช้สติเพ่ือให้มีความรู้ว่าจิตใจในลักษณะ
ใดจะส่งผลต่อการกระท าอย่างไร เพ่ือให้สามารถพัฒนาจิตใจให้เกิดสติ มีความคิดที่ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นต้น   
 (๓)  รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสติปัญญา  
 โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาด้าน
สติปัญญา หรือในด้านปัญญา โดยมุ่งเน้นการใช้เหตุผลควบคู่กับการคิดอันจะน าไปสู่การแสดงออก

                                                           

 
๕๗๔พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์), "การพัฒนาทรัพยามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตร

ทหารเรือ" พุทธศาสน์มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),  อ้างใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บทความจาก
วิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิต มจร ส่วนกลาง ศูนย์วัดศรีสุดาราม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๙ - ๑๕๐.   



๒๒๗ 
 

ทางพฤติกรรม รวมถึงหลักพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ในสังคม รวมถึงวิธีการ
น าไปปฏิบัติเป็นต้น 
 ๒)  รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  
 (๑)  รูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพฤติกรรม 
 โดยอาศัยความร่วมมือในชุมชน ในลักษณะบวร หรือบ้าน วัด โรงเรียน โดย อาศัย
หลักสูตร โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการธรรมสู่โรงเรียน ฯลฯ โดย
เริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามหลักธรรมขั้นพ้ืนฐาน มาเป็นรูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมให้เป็นปกติ ร่วมกับ
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ การรักษาอุโบสถศีล รวมถึงกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น 
 (๒)  รูปแบบการเพื่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจิตใจ 
 โดยจัดโครงการฝึกอบรมศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกับประชาชนในชุมชน มีการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือให้สามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติ  ท าให้เกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งในวันธัมมัสวนะ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและในช่วงฤดูพรรษา โดยมี
การสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น ทาน ศีล ภาวนาควบคู่ไปด้วย เป็นต้น   
 (๓)  รูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสติปัญญา  
 โดยจัดโครงการฝึกอบรมตามความพร้อมของหน่วยงานหรือองค์การที่ท าหน้าที่ในด้าน
การบริหารจัดการ อาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ มีท าหน้าที่เป็นวิทยากรแนะน า
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามกาลเทศะ เช่น ต ารวจจะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพย์ติด ในขณะเดียวกันพระวิทยากรก็จะฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเช่น การไหว้ 
มารยาทไทย รวมทั้งศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น   
 
 ๓)  รูปแบบการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 (๑)  รูปแบบการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพฤติกรรม 
 โดยการแนะน าให้เกิดความเข้าใจในเหตุและผลของการกระท าทั้งความดีและความชั่ว 
สิ่งใดเมื่อท าแล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักธรรมขั้นพ้ืนฐานที่สามารถน ามาควบคุม
พฤติกรรมให้เป็นปกติ ร่วมกับการสั่งสอนให้ลด ละ เลิกอบายมุข สร้างความเข้าใจในหลักธรรมหมวด
ต่างๆ โดยอาศัยความเป็นเหตุและผล ให้เห็นประโยชน์ของหลักพระพุทธศาสนา ในเชิงรูปธรรมจาก
สื่อต่างๆ ที่มีความทันสมัย และอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท าให้เกิดความรัก
ความสามัคคีเป็น รวมถึง โดยการแนะน าสั่งสอนให้เข้าใจถึงผลดีของการปฏิบัติตามหลักธรรมที่มีผล
ในการควบคุมพฤติกรรมและผลเสียที่เกิดขึ้นจากการละเลยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่มีผลในการ
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ควบคุมพฤติกรรม เช่น หลักเบญจศีล โดยแนะน าแนวทางการสร้างความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบ
ที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมที่ผิดพลาดได้ โดยอาศัยความเป็นเหตุผลของหลักธรรมและเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น ศีลข้อ ๑ มีผลในด้านประกันชีวิตเพราะ เมื่อไม่สร้างปัญหาให้เกิดแก่ผู้อ่ืน ก็จะท าให้เกิด
ความรักความศรัทธา เคารพนับถือ น าไปสู่การสร้างความสามัคคีเป็นต้น   
 (๒)  รูปแบบการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจิตใจ 
 โดยการแนะน าให้เกิดความเข้าใจในเหตุและผลของการกระท าทั้งความดีและความชั่ว 
สิ่งใดเมื่อท าแล้วจะสร้างความเจริญให้เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกัน อธิบายแนวทางการฝึก
จิตใจให้มีสติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับที่มองเห็นได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยการสนทนาทั้งก่อนและหลังปฏิบัติ  โดยสร้างความศรัทธาให้เห็นว่าพระวิทยากร
สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นที่พ่ึงได้ รวมถึง โดยการแนะน าสั่งสอนในมีสติรู้เท่าทันกิเลส สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิเลสในลักษณะต่างๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีโทษอย่างไร กระบวนการคิดที่ถูกต้องและ
เหมาะสมควรเป็นไปในลักษณะใด โดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักในการควบคุมจิตใจ ท าให้
เกิดการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม หาทางออกจากความเสื่อมได้ง่ายขึ้นเป็นต้น   
 (๓)  รูปแบบการพัฒนาเพ่ือการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสติปัญญา  
 โดยการให้ความส าคัญในด้านความเพียรพยายาม ในการน าธรรมะเข้าผู้การด าเนิน
ชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การงาน ร่วมกับการแนะน าให้ตัดความกังวลโดยใช้สติปัญญาปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้น โดยอาศัยหลักการของเหตุผลร่วมกับการใช้สติเพ่ือพิจารณา
ในสิ่งที่ปฏิบัติว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ถูกหรือผิด ร่วมกับการยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เพ่ือสร้างก าลังใจ และทุกกิจกรรมนั้นมีการด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในทุกระดับของบุคคล 
รวมถึง โดยการแนะน าสั่งสอนด้วยความเป็นเหตุและผล ในด้านจิตใจให้มีสติ และควบคุมด้าน
พฤติกรรมได้เป็นปกติ มีผลในการลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ปัญญาการจารกรรมและปัญหายาเสพย์ติด ท า
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความสามัคคีเป็นต้น 
 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการศึกษาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ไว้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑.  การศึกษาฯ ๒. การ
ฝึกอบรมฯ และ ๓. การพัฒนาฯ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.  เสงี่ยม สายวรรณะ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือ โฟโมรสสิ (4MORSSI) ที่ประกอบด้วยสื่อและกระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ๑) แบบ (Model) 
เพราะการใช้ตัวแบบจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ๒) แรงจูงใจ (Motivation) 
จะเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดจิตส านึก เกิดความรู้สึกที่ดีเพ่ือสร้างความศรัทธาในสิ่งที่จะเรียน 
๓) คุณธรรม (Morality) จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีของการน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม 
๔)  การปรับพฤติกรรม (Modification) โดยการปรับพฤติกรรมจะเกิดผลดีและเห็นเป็นรูปธรรมได้นั้น 
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ต้องเกิดมาจากความพึงพอใจและความต้องการของผู้ที่จะปรับพฤติกรรม เป็นไปด้วยความสมัครใจ 
๕) การเสริมแรง (Reinforcement) เพ่ือให้เกิดก าลังใจและเป็นรางวัลในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ง
ที่ดีงาม ๖)  การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นการเรียนรู้ทางสังคมและการอบรมสั่งสอนทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ๗)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ ๘)  การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integration) จะช่วยให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้ที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงความรู้จากหลายๆด้าน เกิดการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบองค์รวม๕๗๕  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. จรัลศรี จินดา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานก าลังพล
กองทัพอากาศ คือรูปแบบการฝึกอบรม " N - Grade with Italic Model การเรียนรู้ อัน
ประกอบด้วย ๑)  วินิจฉัยความต้องการเรียนรู้ (Need Analysis) ๒)  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
(Goal Setting) ๓) แหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ (Resources) ๔) กิจกรรมที่หลากหลาย 
(Activities) ๕)  ตัดสินใจเลือกวิธีเรียนรู้ (Decision Method) และ ๖)  ประเมินผลการเรียนรู้ 
(Evaluation) โดยมีวิธีด าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ๖ ประการ คือ ๑) กิจกรรมการปฏิบัติ 
(Activities)  ๔) การเรียนรู้ (Learning) ๕) การบูรณาการความรู้ (Integrate Sharing Knowledge) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ผสมผสานเรียนการเรียนรู้ด้วยตนจนสามารถด าเนินการ
สร้างสรรค์งานได้ และเป็นส่วนหนึ่งในแต่ละกิจกรรม และ ๖) การสร้างสรรค์งาน (Creative 
Construction)๕๗๖  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ดร. นิรันดร์ สาโรวาท ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าใน
การป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม" ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของแกน
น าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม ประกอบด้วย 

                                                           

  
๕๗๕ เสง่ียม สายวรรณะ ดร., "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน ตามหลักคดิของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร,์ (บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
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๙ ขั้นตอน คือ ๑) การก าหนดเป้าหมาย โดยด าเนินการค้นหาปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
แก้ไข ระบุกลุ่มเป้าหมายและที่ส าคัญ คือ ก าหนดงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
จากการอบรม ๒) การก าหนดปัญหา ซึ่งเป็นการพิจารณาทบทวนประเด็นที่ต้องพัฒนาที่ได้จาก
ขั้นตอนแรก เพื่อก าหนดความส าคัญ ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์การอบรม ๓)  การก าหนดปัจจัย
ทางจิตใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
หลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อสาระที่ได้
จากการอบรม ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และมีความรู้และมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนรู้เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าที่สังคมยอมรับ สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช่ได้และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ๔) การ
ก าหนดปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการ
อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานทางกายภาพเช่น องค์ความรู้ วิธีการ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการ
พัฒนา ๕)  การวางแผน เป็นการก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการทั้งหมด ทั้งในเรื่องของเวลา 
ผู้รับผิดชอบ การประสานงานติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง ๖) การสร้างหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบส่วนร่วม ๗) การด าเนินการเป็นการบริหารจัดการฝึกอบรมตามแผนการอบรมที่ก าหนดไว้ 
๘) การติดตามและสนับสนุน เป็นการติดตามให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือตามที่มีการวางแผนไว้ 
๙)  การประเมินผลและป้อนกลับ๕๗๗ และสอดคล้องกับ ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล งานวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมในระดับอุดมศึกษา ” พบว่า ทุก
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
ในระดับอุดมศึกษา ในระดับมากเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่
มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง ๗ 
องค์ประกอบ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะเป็น
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยตรงที่ต้องการให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถน าความรู้ ความคิด ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจน
สร้างบุคลิกภาพ พัฒนานิสัยและพฤติกรรม ให้พร้อมที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด ารงชีวิตและท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะช่ วยสร้างสรรค์
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดทางการสอน เพ่ือพัฒนา
ปัญญาตามหลักพุทธศาสนาประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่ การสอนเพ่ือพัฒนามนุษย์ การสอนที่
ส่งผลให้เกิดปัญญา และการสอนเพ่ือให้เกิดปัญญาตามหลักไตรสิกขา และแนวคิดทั้งสามเป็ น

                                                           

  
๕๗๗นิรันดร์ สาโรวาท ดร., "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรยีนรู้แบบมีสว่นร่วมเพือ่

พัฒนาการปฏิบัติงานของแกนน าในการป้องกันและแก้ปัญหาเช้ือเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม", 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน, (ครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๒๓๑ 
 

กระบวนการสอนเพ่ือให้เกิดปัญญาโดยตรง คือการพัฒนาความเจริญงอกงามของมนุษย์ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์อีกด้วย๕๗๘  
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard 
Nadler) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา โดยบูรณาการตามกรอบทฤษฎีที่ได้ศึกษา
มาแล้ว ร่วมกับการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย
ตามท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย จนสามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
ตามแนวทางของพระสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ดังที่ปรากฏแล้วในเบื้องต้น จึงขอเสนอแนะ
เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นดังต่อไปนี้  
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
 ๑)  จากผลการวิจัยสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาในแต่ละโอกาส เช่น ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ทางองค์กรต่างๆ ก็ได้จัดให้มีศาสนพิธีในด้านต่าง ๆ เช่น การท าบุญตักบาตร การไหว้พระสวดมนต์ 
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ รวมไปถึงศาสนพิธีในด้านต่างๆ โดยอาศัยการ
มีจิตอาสาของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการแสดงการเป็นตัวอย่างที่ดีของพระสงฆ์ ในด้านการ
ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย เป็นการสร้างความศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน น าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ชาวพุทธให้แผ่ขยายออกไปในทุกสังคม โดยอาศัยโครงการ หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาจิตใจ และ พฤติกรรมให้ดีขึ้น มีผลถึงการเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 จึงจ าเป็นที่ผู้น าหรือบริหารจะต้องจัดท านโยบายในการสร้างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงคุณธรรม ซึ่งอาจจะอาศัยหน่วยงานจาก
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้มาแนะน า ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการยอมรับใน
สากล      
 ๒)  จากผลการวิจัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้น พบว่า แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมนั้นประกอบด้วย ๓ กรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก  ได้แก่ 
การศึกษา  การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                           

  ๕๗๘อนุรักษ์ นวพรไพศาล ผศ ., "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา", รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า๗๔–
๗๕.   



๒๓๒ 
 

ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคคลในองค์การได้อย่างเหมาะสม อันจะ
น าไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ ( Human Capital) ให้เกิดข้ึนในอนาคต  
  จึงจ าเป็นที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา โดยน าหลักธรรมในหมวดต่างๆ มาบูรณาการกับรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมทุกระดับ มีนโยบายในการจัดการเรียนรู้ (KM) โดยอาศัยการเพ่ิมกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เท่ากับการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกรสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  
 ๓)  จากผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นคือการ
น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักไตรสิกขา รวมทั้ง
หลักธรรมหมวดต่างๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สามารถน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ได้ ๓ ระดับ คือ  
 (๑)  การพัฒนาสติปัญญา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม   
 (๒)  การพัฒนาจิตใจ ให้มีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ น าไปสู่การ
ควบคุมสภาวะทางจิตใจให้อยู่ในความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓)  การพัฒนาพฤติกรรม ให้มีการปฏิบัติตนทั้งทางกาย ทางวาจา ให้มีความถูกต้อง 
สามารถด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ ได้อย่างมีปกติสุข ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเอง 
ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม 
 จึงจ าเป็นที่ผู้น าผู้บริหารจะต้องมีนโยบายในการจัดการเรียนรู้ (KM) โดยอาศัยการเพ่ิม
กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้
เท่ากับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกรสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  
 ๔)  จากผลการวิจัยการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
สากลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า สามารถสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นคนทั้งเก่งและดีได้ จึงมีความเหมาะสมกับยุคสมัยแห่งความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ สิ่ง
อ านวยความสะดวก มีความทันสมัยเป็นเหตุจูงใจและกระตุ้นกิเลสในตัวของมนุษย์ให้แสวงหาสิ่ง
เหล่านั้นมาเป็นของตน ด้วยการประพฤติมิชอบ น าไปสู่ปัญหาต่างๆ มากขึ้น การปราศจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ย่อมสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
ตลอดจนสังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย  
  จึงจ าเป็นที่ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องจัดท านโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ต่างๆที่มีความทันสมัยโดยอาศัยการบูรณาการระหว่างหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสากล
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และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยแห่ง
ความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ 
  จึงจ าเป็นที่ผู้น าหรือบริหารจะต้องจัดท านโยบายในการสร้างตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
การบริหารจัดการองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงคุณธรรม ซึ่งอาจจะอาศัยหน่วยงาน
จากภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้มาแนะน า ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการยอมรับใน
สากล      
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาทั้งหมดนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่า ควรมีการ
พัฒนาบุคคลในทุกองค์กรของรัฐ ทุกองค์กรของเอกชน และชุมชนในสังคมทุกระดับ ให้น าหลัก
พระพุทธศาสนามาจัดท าเป็นนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกองค์กร ร่วมกับการนิมนต์
พระภิกษุสงฆ์มากระท าศาสนพิธีต่างๆ ในองค์กร มีการจัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรม และมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรผู้เป็นคนดี  เพ่ือให้สังคม
มีคนดี มีศีลธรรม มีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการอยู่
ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ และประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี มีความสุข 
ความสงบ สันติภาพ และภราดรภาพ  
 
 ๕.๓.๒.  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ๑)  จากผลของการศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ถือเป็นกลไกหลักที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างถูกต้อง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา 
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างได้  
  ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกองค์กรควรจัดสรรเวลาในทุกสัปดาห์ให้เป็นเวลาของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบริเวณใกล้เคียง
มาให้การศึกษาและฝึกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ ที่ทางวัดหรือท่ีทางองค์กรได้จัดขึ้น  
 ๒) จากผลการวิจัยแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้น พบว่า แนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมนั้นประกอบด้วย ๓ กรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก  ได้แก่ 
การศึกษา  การฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคคลในองค์การได้อย่างเหมาะสม 
อันจะน าไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ ( Human Capital) ให้เกิดข้ึนในอนาคต  
  ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานควรสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการประเมินผลจากการจัด
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กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นโดยอาศัยหลักการที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ให้มีคุณค่าในปัจจุบัน เพ่ือที่จะ
สร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เกิดข้ึนในอนาคต  
  ๓)  จากผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นคือการ
น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักไตรสิกขา รวมทั้ง
หลักธรรมหมวดต่างๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สามารถน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ได้ ๓ ระดับ คือ  
 (๑)  การพัฒนาสติปัญญา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม   
 (๒)  การพัฒนาจิตใจ ให้มีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ น าไปสู่การ
ควบคุมสภาวะทางจิตใจให้อยู่ในความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  
 (๓)  การพัฒนาพฤติกรรม ให้มีการปฏิบัติตนทั้งทางกาย ทางวาจา ให้มีความถูกต้อง 
สามารถด าเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบอาชีพ ได้อย่างมีปกติสุข ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นต่อตนเอง 
ผู้อื่น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม 
  ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานควรสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาโดยอาศัยกิจกรรมทางด้านศาสนพิธีโดยจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ ๒ 
ครั้ง  
 ๔)  จากผลการวิจัยการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น พบว่า แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้ เพ่ือให้
ทรัพยากรมนุษย์ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีใน
บุคคลเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการน า
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนามา
ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับดังนั้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพัฒนา   
  ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์กรโดยจัดบริเวณใน
การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทั้ง ๒ ส่วน โดยจัดให้มีห้องสมุด หรือ สื่อวิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้บุคลากรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในช่วงที่มีเวลาว่าง   
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 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ    
 ๑) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเฉพาะพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายคือ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถน ามาใช้ได้ในทุกพ้ืนที่ จึงสามารถศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่อ่ืนๆ มาน าเสนอเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 
 ๒) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเท่านั้น เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบที่
หลากหลาย  จึงสามารถน าแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนย่อยของ
แนวคิดทฤษฎีหลักมาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากที่สุด  
 ๓)  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาในหลักธรรมในหมวดที่เห็นว่ามีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้น จึงสามารถ
น าหลักธรรมในหมวดอื่นๆ  มาศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด  
 
  ๕.๓.๔.  ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 ๑)  ควรมีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช้
หลักธรรมหมวดอ่ืน เช่น เบญจศีล กุศลกรรมบถ ๑๐ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสสธรรม ๗ 
หรือสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น  
 ๒)  ควรมีการประเมินผลความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
สากล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านจิตใจ หรือ 
พฤติกรรม รวมไปถึงสติปัญญา หรือการตัดสินใจ เป็นต้น     
  ๓) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
การพัฒนาองค์การต่างๆ ในยุคปัจจุบัน  
 ๔) ควรมีการประเมินรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์  
 ๕)  ควรน าเอาผลของการวิจัยนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมแห่งเทคโนโลยีโดยอาศัยงานวิจัยเชิง
อ่ืน ๆ ต่อไป   
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .   พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุ ด ๙๑ เล่ม.    
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.   
  
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ   
(๑)  หนังสือ 
เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ ผศ.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
  ธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๑.  
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์.  ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน. กรุงเทพมหานคร  
  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
เชาว์ โรจนแสง รศ.ดร.  แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอกสารการ 
 สอนชุดวิชา     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       มหาวิทยาลัย    สุโขทัยธรรมาธิราช. 
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 
โชคชัย สุเวชวัฒนกุล.  การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน  
    องค์กร.  โครงการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
  ศาสตร์, ๒๕๔๒. 
ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ รศ.    การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์หน่วยท่ี   ๑๑.   พิมพ์ครั้งที ่๒.   
  นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓.   

ณัฏฐพันธ์     เขจรนันทน์  ผศ.ดร.    การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น,   

 ๒๕๔๕.  

ดนัย เทียนพุฒ. ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

  ,๒๕๔๒.    



๒๓๗ 
 

 

ธงชัย สมบูรณ์.  การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ปราชญ์สยาม  

  , ๒๕๔๙. 

ธงชัย สันติวงษ์     รศ.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.    กรุงเทพมหานคร : บริษัท   

  ประชุมช่าง, ๒๕๔๖.  

ธัญญา ผลอนันต์.    การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล     แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน.      
  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖. 
นภดล ลิ้มสุรัตน์.  จิตวิทยาในการสร้างขวัญและก าลังใจ, ใน Business Week.  กรุงเทพมหานคร  

  : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖. 

บรรยงค์ โตจินดา.  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน์, ๒๕๔๓.   

บุญมี แท่นแก้ว.  จริยศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล   ดร.    การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.    กรุงเทพมหานคร :  

  ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖.  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีจ ากัด, ๒๕๔๗. 

พนัส หันนาคินทร์.  การบริหารบุคลากรในเรียน.  กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศ, ๒๕๒๖. 

พยอม วงศ์สารศรี.  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎ 

 สวนดุสิต, ๒๕๓๘. 

พรนพ พุกกะพันธ์. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์,  

 ๒๕๔๕.  

พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).  ธรรมะยุคโลกาภิวัตน์.    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

  เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๗. 

พระธรรมปิฎก    (ป.อ.    ปยุตฺโต).      การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ย่ังยืน.     พิมพ์ครั้งที ่         ๓ 

  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๓๗. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.     ปยุตฺโต).    พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม.      กรุงเทพมหานคร :   

  กระทรวง  มหาดไทย, ๒๕๔๐. 

พระธรรมปิฎก    (ป.อ.   ปยุตฺโต).    เรื่องท่ีคนไทยควรเข้าใจให้ถูก.    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  

  บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๒. 



๒๓๘ 
 

 

พระธรรมปิฎก    (ป.อ.   ปยุตโฺต).     การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร :  

  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 

พระธรรมปิฎก     (ป.อ.   ปยุตฺโต).    ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์.     
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  พุทธธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา.   พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  กรุงเทพมหานคร :  

  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗. 

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).  ๖๗ เทศนา.  กรุงเทพมหานคร : หจก. สามลดา, ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต).    พัฒนาตน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.     กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
  โกมลคีมทอง, ๒๕๓๑.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม .  พิมพ์ครั้งที่  

 ๒๗.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระพุทธโฆษาจารย์ (พระคันถรจนาจารย์) .  วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑.  พิมพ์ครั้งที่ ๘. 
 กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พระราชวรมุนี      (ประยูร       ธมฺมจิตฺโต).        ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี.        
  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐.  
พุทธทาสภิกขุ.  คู่มือมนุษย์ กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๕.     
พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงท่ีสุด   กรุงเทพมหานคร:  
  อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๙.  
พูลสุข สังข์รุ่ง.  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร.  พิมพ์ครั้งที่ ๕.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สวนดุสิต,  ๒๕๔๖. 

มัลลี เวชชาชีวะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน 

  บริหารศาสตร์ (NIDA), ๒๕๒๔. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท  

  นานมีบุ๊คพลับลิชชิ่งจ ากัด, ๒๕๔๖. 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.  วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน.  

 กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น), ๒๕๔๗.     



๒๓๙ 
 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  พฤติกรรมองค์กร.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : ธีรฟิมล์และไซ 

  เทกซ์, ๒๕๔๑. 

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  การระงับอุบัติภัย 

  จากสารเคมี. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๔๓. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนา 

 เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่สิบเ อ็ด พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ .   

 กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

 ๒๕๕๕. 

ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์.  รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ :  

  ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์. ๒๕๕๘,  

สมาน     รังสิโยกฤษฎ์.     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.   พิมพ์ครั้งที่ ๓.   กรุงเทพ 

  มหานคร : สวัสดิการส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ๒๕๓๐) 

สมาน อัศวภูมิ.  การใช้วิจัยพัฒนารูปแบบในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก.  อุบลราชธานี :  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
 พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติและ
 พระนิพนธ์.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทส่องศยาม จ ากัด, ๒๕๓๖. 
สมบูรณ์ บุญโท.  ผศ. ความจริงของชีวิต.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
สมหวัง  พิริยานุวัฒน์.  การวิจัยเพื่อหารูปแบบ,ในสรุปรายงานการบรรยายพิเศษ ท่องแดนการ 

  วิจัย ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิจัยครุศาสตร์ ร่วมกับภาควิชา  การศึกษา 

  นอกโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๙.  อัดส าเนา.    

สุเมธ แสงนิ่มนวล. ท าอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอด.  พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค 

  แบงค์, ๒๕๔๕. 

สุภางค์ จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

เสน่ห์ จุ้ยโต     รศ.ดร.      การจัดการทรัพยากรมนุษย์.     พิมพ์ครั้งที ่๗.      นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 



๒๔๐ 
 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.  กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร : เอชอาร์เซ็นเตอร์,  

 ๒๕๕๑. 

อุทัย หิรัญโต.  หลักการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑. 

อ านวย เดชชัยศรี.  นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา.   กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

  ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๒.  

อ านวย แสงสว่าง.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐.  

 

(๒)  เอกสารประกอบการสอน  
กุลธน  ธนาพงศธร, พัฒนาบุคลากร เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารบุคคลหน่วยที่ ๑ - ๗,  

 พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.  

เกรียงศักดิ์ กองพลพรหม.  บทบาทและการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร.    

  บทคัดย่อ การประชุมวิชาการโรคไม่ติดต่อครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม   

  ๒๕๓๗.      กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาการควบคุมโรคไม่ติดต่อ      กรมการแพทย์  

  กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๗.  

จิตติมา อัครธิติพงศ์ รศ.  เอกสารประกอบการสอน รหัส ๓๕๖๓๔๐๔ วิชาการพัฒนาทรัพยากร 

 มนุษย์. คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖. 

ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.  อันตรายจากเสียง การสั่นสะเทือน และความกดดันบรรยากาศ.  ในเอกสาร 

 การสอนชุด  วิชา อาชีวอนามัย หน่วยที่  ๑ – ๗.   พิมพ์ครั้ งที่  ๗ .   นนทบุรี  :  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 

เชาว์ โรจนแสง รศ. ดร. แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอกสารการ

 สอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช  

  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๕๑. 

เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร.  เอกสารประกอบการสอน: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชา 
  รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
ประวีณ ณ นคร และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานบุคคล .  พิมพ์ครั้งที่ ๒๒  

 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 



๒๔๑ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ในเอกสารชุดการสอน  หน่วยที่ ๘ –  

 ๑๕.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๕.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๔๔๐. 

อ านวย เถาตระกูล. เอกสารประมวลความรู้   เรื่อง หลักทฤษฎี   แนวคิดงานวิจัย ส าหรับใช้เป็น  
  ฐานความรู้ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ใน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๘. 
 (๓)  สารนิเทศจาก World Wide Web (WWW)  
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า.    ข้อมูลภายใน.     [ออนไลน์].      แหล่งที่มา: http://www.lao-    
  ya.com/index.php [๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗]. 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม.  ข้อมูลภายใน.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา:  
  http://www.campsonschool.com/data_66915,  [๑ ส.ค. ๒๕๕๗]. 
วิกิ พี เดีย  สารานุกรมเสรี .   เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ .  [ออนไลน์ ].  แหล่ งที่ มา :  

 https://th.wikipedia.org/wiki/เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ, [๒๓ ส.ค. ๒๕๕๘].   

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.  ข้อมูลทั่วไป.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา:  

  http://mcu.khaokho.org/?page_id=2, [๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗]. 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  ข้อก าหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .  [ออนไลน์ ].   
 แหล่งที่มา :  http://app.tisi.go.th/sme/ohssme.html, [๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙].   
 
(๔) บทความ 

เกรียงศักดิ์ กองพลพรหม. "บทบาทและการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร", 

 บทคัดย่อการประชุมวิชาการโรคไม่ติดต่อครั้ งที่  ๑ .   (๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 

 ๒๕๓๗): ๔๓ – ๔๔.      

ฉัตรปารี อยู่เย็น ผศ., "แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
  ราชมงคลธัญบุรี", วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
  มงคลธัญบุรี.  Vol ๗ (พฤศจิกายน ๒๕๕๕): ๒๐๑.   
เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ ดร. และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ดร. "แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยใน 

  การท างานเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

  เครื่องท าความเย็นไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย.  ปีที่   ๑๙  ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม –  

  สิงหาคม ๒๕๕๗): ๗๖. 



๒๔๒ 
 

ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รศ.,ดร., "การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔", สารนิพนธ์พทุธศาสตร  
 บัณฑิต.  (๒๕๕๗): ๒๔๗.    
ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ดร. "การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์",วารสารวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี, เล่มที่ ๑๘๖ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗):  
  ๑๙๒.   
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข  ผศ.ดร.  "ความรู้ที่ขาดหายไปของความเป็นพลเมืองโลก" วารสารบัณฑิตศึกษา 
  ปริทรรศน์,  ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากล 
  ของโลก (๒๕๕๖): ๘๖.      
นิดารก์ เวชยานนท์. บทความวิชาการ HR. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
 ศาสตร์, ๒๕๔๘.   
บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร. และ  บุษกร วัฒนบุตร ดร. "การน าพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ  
  KSM  เพ่ือสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน",  วารสารสังคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ ๗๑ – ๘๑ (๒๕๕๕): ๗๘. 
ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล, ดร. "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการบริหาร 
  คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008*", วารสารศิลปะศาสตร์ปริทัศน์. ๔ ปีที๙่ ฉบับที่ ๑๘  
  (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗): ๗๖.  
พระชัชวาลย์ ชุตินฺธโร (โมราเลิศ) ดร., "ทางเลือกใหม่ HR การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนว 

พุทธเชิงกลยุทธ์" ,วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม -  
ธันวาคม ๒๕๕๖):๑๐๒ - ๑๐๓.    

พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณส วโร), "การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน".    รวมบทคัดย่อและองค์ความรู้    หลักสูตรพุทธศาสดุษฎีบัณฑิต       (พธ.ด.)  

  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๖.  
  หน้า ๓๗.  รวบรวมจัดพิมพ์โดย    หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง 
  พุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๖. 
พระมหาปัญจะ กิตฺติเมโธ (ดีพิจารย์).  "การพัฒนาทรัพยามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของกรมสารวัตร 
  ทหารเรือ", พุทธศาสนมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  บัณฑิตวิทยาลัย :  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕   ใน เอกสารประกอบการประชุม 
  วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นิสิต มจร ส่วนกลาง ศูนย์วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย  



๒๔๓ 
 

  กรุงเทพมหานคร, ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕, หน้า ๑๔๑,  รวบรวมและจัดพิมพ์โดย คณะ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
พระมหาธฤติ รุ่งชัยวิทูร ดร., "รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการ เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ 
  คณะสงฆ์", วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –  
  มิถุนายน ๒๕๕๗): ๗๑.    
สุวรรณี โภชาภรณ์ ผศ. และคณะ. "ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในอุตสาหกรรม 
  ยางในประเทศไทย", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.  พระนคร,    ฉบับพิเศษ การประชุม 
  วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕, (กรกฎาคม ๒๕๕๖): ๑๑๐.   
 

 (๕)  รายงานวิจัย   

ทรัพย์มณี สุทธิโพธิ์ .  "การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับบริหารในโรงงานอุตสาหกรรม  

 ขอนแก่น".  รายงานการศึกษาพิเศษ.  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  

 ๒๕๔๕. 

ทัศนีย์ ชาติไทย รศ.ดร. "แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย์".  รายงานวิจัย. วิทยาลัยครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๕.  
 ธรรมรักษ์ ศรีมารุตและคณะ.  “พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ 
 ปฏิบัติการฝ่ายผลิต”.  รายงานวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน 
  ทา, ๒๕๕๕.  
อนุรักษ์ นวพรไพศาล ผศ.  "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมในระดับอุ 

  ดมศึกษา". รายงานวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 กรุงเทพ, ๒๕๕๒.  

 

(๖)  ดุษฎีนิพนธ์   
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ดร. "อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และ 
 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ".  
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ 
  หารศาสตร์, ๒๕๕๒. 
จักรวาล สุขไมตรี ดร. "รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา",  
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.   บัณฑิตวิทยาลัย:   
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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.   
จรัลศรี จินดารัตนวงศ์ "การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิด 
 การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือเสริมสร้าง 
 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานก าลังพลกองทัพอากาศ", ครุศาสตร 
  ดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์ 
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(๘)  รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 

interviews) 

 ๑. กลุ่มพระภิกษุผู้ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๑๐ รูป ดังต่อไปนี้   
  ๑)   พระครูปริยัติพัชรโกวิท เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 ๒ )  พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๓ )  พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่ 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๔ )  พระนิคม ขมจิตฺโต   ประธานสงฆ์ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๕ )  พระชิตชัย จนฺทว โส   พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 



๒๔๘ 
 

 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๖ )  พระไพศาล วิสุทฺธิสาโร   พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๗)  พระเพ่ิมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๘ )  พระปลัดสุริยา ขนฺติโก พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๙ )  พระปลัดสมภพ มหาลาโภ พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๑๐ )  พระลอย ขนฺติวโร   พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๒.  กลุ่มผู้น าชุมชน  ผู้สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา   
๕ คน ดังต่อไปนี้  
  ๑ )  นายบุญท า  สอนบุญมา ก านันต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
 ๒ )  นายวีรศักดิ์ วีระพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน  
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๓ )  คุณประดิษฐ์ ศรีเลย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๔ )  คุณประไพ บุญมา   อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๕ )  คุณทินมณี สกุลมานันท์ รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน 
มจร.  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๓.   กลุ่ ม พุทธศาสนิกชนผู้ ได้ รั บการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแ นวทาง
พระพุทธศาสนา ๑๐ คน ดังต่อไปนี้  
   ๑ )  คุณทัศนา ชูจิตรสกุล  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  คุณถั่วขาว สุขกล่ า   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๒ )  คุณน้ าค้าง เนียมเปรม  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  



๒๔๙ 
 

 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  คุณจรูญ ศรีปาน    พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๓ )  คุณประกอบ อ่ิมน้อย  พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๔ )  คุณสนิท พันธ์ส าเนียง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๕ )  คุณประยูร คล้ายทอง พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๖ )  คุณสมาน พิมเสน   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๗ ) คุณถั่วขาว สุขกล่ า   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
  ๘ )  คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์ พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 ๙ ) คุณถั่วขาว สุขกล่ า   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน  
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
  ๑๐ )  คุณศิลา ตาสุ่ย   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 (๙) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Key Informants) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เวลา ๑๓:๐๐ น. -    
๑๖:๐๐น.    
  ๑.   พระครูสิริพัชรโสภิต  รักษาการรองผู้อ านวยการ  
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๒.  พระมหาธวัชชัย ธมฺมร สี ดร.  อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา   
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๓.  พระพีระพงศ์ ตธมฺโม ดร. ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
 
 



๒๕๐ 
 

  ๔.  พระครูชัยพัชรสถิต ดร.   อาจารย์พิเศษ   
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๕.  พระอธิการสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑโฒ, ดร. ประธานหลักสูตร  
       สาขาพระพุทธศาสนา 
      มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๖.  อาจารย์สุพล ศิริ  รักษาการผู้อ านวยการ 
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๗.  อาจารย์ปัญญา กันภัย  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ  
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๘.  อาจารย์  อานนท์ แจ่มศรี อาจารย์พิเศษ  
       มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 
  ๙.   ดร. วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์  ผู้อ านวยการส านักงาน 
       สพม.จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ เพชรบูรณ์ 
  ๑๐.  ดร.  เนรมิต พรมทา  ผู้อ านวยการ 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลป่าแดง  
       จังหวัดเพชรบูรณ์  
  
 
 
 

 

 

 

 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจความเที่ยงตรงของ 

บทสัมภาษณ์เชิงลึก 
In - depth Interviews 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 

 



๒๖๘ 

 



๒๖๙ 

 
 
 



๒๗๐ 

 
 
 



๒๗๑ 

 
 
 



๒๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

(แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
In - depth Interviews Form) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 

 
 
 



๒๗๔ 

 
 
 



๒๗๕ 

 
 
 



๒๗๖ 

 
 
 



๒๗๗ 

 
 
 



๒๗๘ 

 
 
 



๒๗๙ 

 
 
 



๒๘๐ 

 
 
 



๒๘๑ 

 
 
 



๒๘๒ 

 
 
 



๒๘๓ 

 
 
 



๒๘๔ 

 
 
 



๒๘๕ 

 

 
 



๒๘๖ 

 
 



๒๘๗ 

 
 
 



๒๘๘ 

 
 
 



๒๘๙ 

 
 



๒๙๐ 

 
 



๒๙๑ 

 
 



๒๙๒ 

 
 
 



๒๙๓ 

 
 
 



๒๙๔ 

 
 
 



๒๙๕ 

 
 



๒๙๖ 

 
 



๒๙๗ 

 
 
 



๒๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

แบบสังเกต 
(Observation Form) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 

 

ภาคผนวก ค 
เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทตามแนวทางของสังฆพัฒนา 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์” 
แบบสังเกต (Observation) 

 
 ค าชี้แจง 
 ๑) แบบสังเกตชุดนี้ เป็นแบบสังเกตในเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ๒) แบบสังเกตชุดนี้ มีทั้งหมด ๔ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสังเกตเกี่ยวกับสภาพประชากรโดยทั่วไป ได้แก่ ลักษณะความ
เป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/ระดับการศึกษา/การนับถือศาสนา 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ/การแสดงพระธรรมเทศนา/การสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน/การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน/การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสังเกตเกี่ยวกับโครงการที่พระสงฆ์จัดท าข้ึนในแต่ละปี ได้แก่ โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน/โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์/โครงการพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ/โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี 
 ตอนที่  ๔ เป็นแบบสังเกตเกี่ยวกับผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นกับประชากร ได้แก่ ภาวะพฤติกรรม/อุปนิสัย/การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน/การแสดงออกทางกาย – วาจา     
 
ตอนที่ ๑   สังเกตสภาพประชากรโดยทั่วไปลักษณะความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ/ระดับ
การศึกษา 
๑.  ลักษณะครอบครัว............................................................................................................... ............ 
๒.  ลักษณะที่อยู่อาศัย................................................................................................ ........................... 
๓.  การประกอบอาชีพ............................................................................................................... ............ 
๔.  ระดับการศึกษา..................................................................... ........................................................... 
๕.  การนับถือศาสนา............................................................................................................... ............... 
 
 



๓๐๐ 

ตอนที่ ๒ สังเกตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๑.  การสวดมนต์ไหว้พระ…………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  การแสดงพระธรรมเทศนา.......................................................................................................... ......  
๓.  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน……………………………………………………………………………………………….. 
๔.  การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน………………………………………………………………………………………………. 
๔.  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม…………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ ๓ สังเกตโครงการที่พระสงฆ์จัดท าขึ้นในแต่ละป ี
โครงการประจ าปีที่พระจัดท าข้ึนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
ตอนที่ ๔ สังเกตผลจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นกับประชากร 
การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศน์และกิจวัตร 
๑.  ภาวะพฤติกรรม…………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  อุปนิสัย…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน…………………………………………………………………………………………… 
๔.  การแสดงออกทางกาย – วาจา……………………………………………………………………………………………. 
     
 

  (ลงชื่อ)................................................ 
                                                                          (นายชนะยุทธ เกตุอยู่) 

                                                                                           ผู้สังเกต 
  วันที่............เดือน........................พ.ศ.......... 

                                                    
                          เวลา...............................................น. 

 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

In - depth Interviews Form  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 

 
ภาคผนวก ง 

เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของสังฆาธิการ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews Form) 

 
 + 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ค าช้ีแจง : 
  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interviews Form) ฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ใน
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางสังฆพัฒนาในจังหวัด
เพชรบูรณ์เท่านั้น ข้อมูลทางแบบสัมภาษณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียหายใดๆต่อผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งสิ้น จึงขอความร่วมมือให้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ตามสภาพความเป็นจริง ขอให้ตอบ
แบบสอบถามจนครบทุกข้อ เพ่ือน าบทสัมภาษณ์เชิงลึก ไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยฉบับนี้   

 ๒) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview)  ชุดนี้ มีทั้งหมด ๒ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่  ๑  เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ -  ฉายา 
นามสกุล /อายุ/วุฒิการศึกษา/ต าแหน่ง//วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์/ หมายเลขโทรศัพท์/ลายมือชื่อผู้ให้
สัมภาษณ์  
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ การศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม/การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ/การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสติปัญญา ฯลฯ  
  ขอขอบคุณผู้ตอบบทสัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสนี้ 

นายชนะยุทธ  เกตุอยู่ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๓๐๓ 

  ตอนที่  ๑.  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล  
๑. ชื่อ (ฉายา)..........................................นามสกุล.................อายุ........................................ปี 
๒. วุฒิการศึกษา....................................................................................................................... 
๓. ต าแหน่ง...................................................................................................................... ...................... 
๔. สัมภาษณ์เมื่อวันที่........................เดือน....................พ.ศ................................................................. 
๕. หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................................................................... 
๖.  ลายมือชื่อ................................................................................................................... ...................... 
  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พระภิกษุผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๑.  ท่านได้แนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม
อย่างไร  
๒.  ท่านได้ก าหนดกิจกรรมในการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้พัฒนาพฤติกรรมอย่างไร   
๓.  ท่านมีวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยการพัฒนาพฤติกรรมอย่างไร  
๔.  ท่านมีวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุ
และการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยการพัฒนาพฤติกรรมอย่างไร  
๕.  ท่านได้แนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๖.  ท่านได้ก าหนดกิจกรรมในการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้พัฒนาจิตใจอย่างไร   
๗.  ท่านมีวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๘.  ท่านมีวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุ
และการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๙.  ท่านได้แนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญา
อย่างไร  
๑๐.  ท่านได้ก าหนดกิจกรรมในการฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้พัฒนาสติปัญญาอย่างไร   
๑๑.  ท่านมีวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยการพัฒนาสติปัญญาอย่างไร . 
๑๒.  ท่านมีวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน
อุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยการพัฒนาสติปัญญา
อย่างไร  
๑๓.  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาคืออะไร 
๑๔.  เปูาหมายหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาคือ
อะไร 



๓๐๔ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้น าชุมชน 
๑.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมอย่างไร  
๒.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้พัฒนาพฤติกรรม
อย่างไร  
๓.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยการพัฒนา
สติปัญญาอย่างไร  
๔.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาพฤติกรรม
อย่างไร  
๕.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๖.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้พัฒนาจิตใจอย่างไร  
๗.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยการพัฒนา
จิตใจอย่างไร  
๘.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาจิตใจ
อย่างไร  
๙.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาสติปัญญาอย่างไร  
๑๐.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้พัฒนาสติปัญญา
อย่างไร  
๑๑.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยการพัฒนา
สติปัญญาอย่างไร  
๑๒.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแนะน าสั่งสอนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนา
สติปัญญาอย่างไร  
๑๓.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาคืออะไร 
๑๔. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเปูาหมายหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาคืออะไร                 



๓๐๕ 

แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกพุทธศาสนิกชนผู้ ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
๑.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรมอย่างไร  
๒.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาพฤติกรรม
อย่างไร  
๓.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยการพัฒนาพฤติกรรม
อย่างไร  
๔.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาพฤติกรรมอย่างไร  
๕.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
จิตใจอย่างไร  
๖.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๗.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๘.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาจิตใจอย่างไร  
๙.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะน าสั่งสอนให้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
สติปัญญาอย่างไร  
๑๐.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการฝึกอบรมทางด้านการพัฒนาสติปัญญา
อย่างไร  
๑๑.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างขวัญและก าลังใจโดยการพัฒนาสติปัญญา
อย่างไร  
๑๒.  ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปูองกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาตนเองให้ด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยการพัฒนาสติปัญญาอย่างไร  
๑๓.  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาคืออะไร 
๑๔. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเปูาหมายหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาคืออะไร 
    
 

 



๓๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสนทนากลุ่ม 

Focus Group Discussion Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 

 
 

เอกสารแสดงความคิดเห็น 
 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  
Focus Group Discussion  

 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์ 
 
 
 

เรื่อง   
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางสังฆพัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 

โดย  
 

...................................................................................................................... 
 

ณ  
วิทยาลัยสงฆ์ พ่อขุนผาเมือง  

 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
 
 



๓๐๘ 

ประเด็นที่ ๑  การศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ควรเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
ประเด็นที่ ๒  การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ 

ควรแก้ไข  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ ๓  การศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญา 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
 
 



๓๐๙ 

ประเด็นที่ ๔  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ ๕  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจ 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ ๖  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสติปัญญา 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 
 
 



๓๑๐ 

ประเด็นที่ ๗  การสร้างขวัญก าลังใจเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

    ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ประเด็นที่ ๘  การสร้างขวัญและก าลังใจเพื่อพัฒนาจิตใจ 

ควรแก้ไข  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
ประเด็นที่ ๙  การสร้างขวัญก าลังใจเพื่อพัฒนาสติปัญญา 

ควรแก้ไข  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 



๓๑๑ 

ประเด็นที่ ๑๐  การสร้างความปลอดภัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรม 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ ๑๑  การสร้างความปลอดภัยเพื่อพัฒนาจิตใจ 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ ๑๒  การสร้างความปลอดภัยเพื่อพัฒนาสติปัญญา 
ควรแก้ไข  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ควรเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 

 
 



๓๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ  
Focus Group Discussion   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 



๓๑๔ 
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๓๑๙ 
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๓๒๓ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพถ่าย  

การสัมภาษณ์ เชิงลึก 
(In - depth Interview Collection) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๓๒๔ 

พระภิกษุสงฆ์ 
พระนิคม ขมจิตฺโต      พระชิตชัย จนฺทว โส 
ประธานสงฆ์ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  มจร. 
๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.   ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ     พระครูปริยัติพัชรโกวิท 
เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่                                      เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ 
๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 



๓๒๕ 

พระไพศาล วิสุทฺธิสาโร        พระเพ่ิมพงษ์ กิตฺติปญฺโญ 
พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

พระอธิการอนงค์ อนงฺคโน     พระสมภพ มหาลาโภ 
เจ้าอาวาสวัดแคมป์สน     พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 
 
 



๓๒๖ 

พระลอย ขนฺติวโร       พระสุริยา ขนฺติโก 
พระวิทยากร ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.  พระวิทยากรศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร 
๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.   ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๗ 

ผู้น าชุมชน 
คุณวีรศักดิ์ วีระพันธ์      คุณประดิษฐ์ ศรีเลย  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านแคมป์สน    รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 
๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

คุณประไพ บุญมา     คุณบุญท า  สอนบุญมา  
อาจารย์ ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า  ก านันต าบลแคมป์สน 
๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 
 
 



๓๒๘ 

คุณทินมณี สกุลมานันท์  
รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 

พุทธศาสนิกชน  
คุณทัศนา ชูจิตรสกุล     คุณน้ าค้าง เนียมเปรม 
พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

คุณประกอบ อ่ิมน้อย      คุณสนิท พันธ์ส าเนียง  
พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน    พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 
 



๓๓๐ 

คุณถั่วขาว สุขกล่ า       คุณจรูญ ศรีปาน 
พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน     พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.    ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

คุณสมาน พิมเสน     คุณไข่ขวัญ พิณจันทร์ 
พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙.   ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

 
 

 



๓๓๑ 

คุณประยูร คล้ายทอง     คุณศิลา ตาสุ่ย  
พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน   พุทธศาสนิกชน ต าบลแคมป์สน 
๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙   ๑๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ภาพถ่าย  
การประชุมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion Collection) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 



๓๓๓ 

 
 
 



๓๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฌ 

ภาพถ่าย กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓๕ 

 ๑)  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า  
  (๑) ท าบุญวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๕ ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน
พรรษา ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 
 (๒)  ร าลึกถึงพระคุณครู เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดง
ความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ใน
ฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน กตัญญู กตเวที  รับการถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษา
ตามที่ตั้งใจไว้ การที่ศิษย์ต้องเรียนกับครูนั้น จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู การไหว้ครูจึงเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้
ขอขมาลาโทษต่อครู และมีโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยว่า สิ่งใดที่คิดแล้วเกิดความเจริญ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป แต่ถ้าสิ่งใดคิด
แล้วเป็นสิ่งไม่ดี มีการผิดพลาดก็ขอน้อมรับไว้ การบอกกล่าวเช่นนี้เท่ากับเป็นการไหว้ครูช่วยเป็น
พยาน และให้อภัยต่อศิษย์ 



๓๓๖ 

  (๓)   ร าลึกถึงกวีเอกโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ นักเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านเหล่าหญ้า ร่วมกันร าลึกถึงครูกวีเอกของโลกและร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติดส่งเสริมในด้าน
คุณธรรม 

  
 
 
 



๓๓๗ 

๒)  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
  (๑)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราช เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ ผู้อ านวยการกิตติศักดิ์  เรือนจันทร์  รอง
ผู้อ านวยการนิตยา  คุ้มทรง  และคณะครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ได้น านักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ วัดห้วย
ไผ่  เป็นเวลา ๓ วันเพื่อปลูกจิตส านึกในการรู้คุณบิดา มารดา รู้คุณแผ่นดิน  เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันศาสนาและ
สถาบันการศึกษา 

 
          (๒)  คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมในโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ ดร. อนันต์ นามทองต้น รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการ ติดตาม ประเมิน รับรอง ต้นแบบ
โรงเรียนดีศรีต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมเพ่ือรับรอง
ให้เป็น ต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล ถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
  



๓๓๘ 

 (๓)  อบรมโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้จัดการ อบรมโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยความ
ร่วมมือของต ารวจสันติบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนับสนุนในด้านบุคลากรอันได้แก่วิทยากรผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  (๔)  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ" เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อ
แห่งชาติ" เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความรักความ
สามัคคี มีกิจกรรมการแสดงทั้งช่วงเช้าและช่วงค่ า  

 



๓๓๙ 

 (๕)  ท าบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ ๓๘ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ทาง
โรงเรียนท าบุญวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ ๓๘ ปีมีการเจริญพระพุทธมนต์ การสดับพระธรรมเทศนา 
การสอนศีลธรรม ไปจนถึงวิปัสสนากรรมฐาน มีส่วนร่วมทั้งคณาจารย์และผู้เรียนในกาลนั้น ยังมี
โครงการมอบทุน "ปารมีทาน" โดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
แสดงให้ เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันระหว่างสถาบันทางศาสนาและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมาย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ให้เกียรติเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 

 ๓)  ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     (๑)  โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา   
   อบรมนักเรียน โรงเรียน แก้วนิมิตวิทยา อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๒ ได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพย์ติด นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงร่วมกับโครงการธรรมะสู่โรงเรียน ๑ วัน ๑ ความดี 
ถวายในหลวงโดยคณะพระวิทยากร ศพศ.มจร.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (๒)  วัดศรีฐานปิยาราม   
 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ด าเนินงานโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ณ วัดศรีฐานปิยาราม  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ได้จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ขึ้นที่ วัดศรีฐานปิยาราม ซึ่งเป็น ศูนย์บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้
ติด วัดศรีฐานปิยาราม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากคณะพระวิทยากร ศพ
ศ.มจร. กิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบ อาทิ การสร้างความกตัญญู
กตเวทีให้เกิดขึ้นกับบุพการี ไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยใช้สติปัญญา ไปจนถึงการสร้ างขวัญ
และก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการสร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท 
สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลักธรรมทางพุทธศาสนาการฝึกสติ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 



๓๔๑ 

  (๓)  โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ 
   โครงการสามเณรดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม เมื่อวันที่  ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสามเณรดี มีวินัย ใฝุ
คุณธรรม  ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. ขึ้น โดยการสนับสนุนจากคณะพระวิทยากร ศพศ. 
มจร. เป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งทุกกิจกรรมนั้นถือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา สร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง สมบัติของผู้ดีทั้งในด้านการศึกษา 
ฝึกอบรม สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดข้ึนกับผู้เข้าฝึกอบรม  อาทิ กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์, กิจกรรม
ในด้านการฝึกสติ, สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ,การบ าเพ็ญประโยชน์ และการให้สัจจะซึ่งทุกกิจกรรม
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นสามเณรที่ดี มีวินัย ใฝุ
คุณธรรมตามค าขวัญของกิจกรรมในครั้งนี้ 

 
  (๔)  ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 
   โครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี
โดยการให้ความสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งชาวชุมชนในพ้ืนที่และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามความศรัทธา ในแต่ละปีก็จะประมาณช่วงเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่เหมาะสม
เพราะอยู่ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักเรียน และมีเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ อัน
ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ ส่วนเยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง หรือ เป็นนักเรียนในสถานศึกษาบริเวณนั้น อันได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 
หรือโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาในบริเวณนั้นเอง ซึ่งมีทั้งการบรรพชาสามเณรและ
การบวชเนกขัมจาริณี ซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในปี ๒๕๕๖รุ่นที่ ๘  นั้น เริ่มตั้งแต่ ๒ 
– ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๒ วัน กิจกรรมในโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมในการพัฒนา



๓๔๒ 

ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา สร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
สมบัติของผู้ดีทั้งในด้านการศึกษา ฝึกอบรม สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม  อาทิ 
กิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์, กิจกรรมในด้านการฝึกสติ, สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ,การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และการให้สัจจะซึ่งทุกกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกที่จะท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นสามเณรที่ดี มีวินัย ใฝุคุณธรรม ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ 
   ๑. วันรับลงทะเบียน และ ปลงผมนาคเณร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  มีกิจกรรม
การลงทะเบียน การแสดงความกตัญญูกตเวที การซ้อมขานนาคตลอดจนการปลงผมนาคเณร 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒.  วันบรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมการเดินอัญเชิญปูาย
โครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระ
บรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากบ้านห้วยหมาก ผ่านบ้าน
ห้วยไผ่ บ้านทางแดง บ้านแคมป์สน มาจนถึงบริเวณพิธี, กิจกรรมการขอขมาบิดามารดา กิจกรรมการ
มอบตัว การเจริญสติ ไปจนถึงการครองผ้ากาสาวพักตร์ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๔๓ 

 ๓.  ความเป็นอยู่ในโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นั้นในแต่ละวัน คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัดกิจกรรมในด้าน
การฝึกสติและการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเพ่ือละลายพฤติกรรมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  
    ความเป็นอยู่ในโครงการฯ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษากิจวัตรประจ าวันในขณะฝึกอบรม ข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นปริมณฑล การไหว้พระสวดมนต์ , 
กิจกรรมในด้านการฝึกสติ, สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ,การบ าเพ็ญประโยชน์ และการให้สัจจะซึ่งทุก
กิจกรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกท่ีจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
 ความเป็นอยู่บางส่วน ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการฟัง
ธรรมศึกษาธรรมและกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังฆมณฑล จากคณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. 
ศึกษาบทสวดมนต์ที่จะต้องใช้ในวันบรรพชาและพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องใช้ใน
ระหว่างฝึกอบรมในโครงการบรรพชาสามเณร  เพ่ือให้มีความคุ้นเคยกับพระวิทยากรและสถานที่ 
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนและศึกษาพฤติกรรมของมิตรสหายผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
   
 
 
 
 
 
 



๓๔๔ 

 ความเป็นอยู่ในโครงการฯ ๙ – ๑๒  เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปฏิบัติศาสนกิจของบรรพชิต โดยเริ่มแต่การบิณฑบาตรในชุมชนใกล้เคียงตอนเช้า ท ากิจกรรมเสริม
ทักษะ การฝึกสติในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การเดิน ไปจนถึงการประกอบศาสนพิธี ซึ่งในช่วงนั้นมีการ
ทอดผ้าปุาจากพุทธศาสนิกชนในชุมชนใกล้เคียง และการท าวัตรเย็นในสถานที่ต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

 
    ความเป็นอยู่ในโครงการฯ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปฏิบัติศาสนกิจของบรรพชิต โดยเริ่มแต่การบิณฑบาตรในชุมชนใกล้เคียงตอนเช้า ในวันดังกล่าวมีการ
ท าศาสนพิธีในช่วงเช้า มีการทบทวนหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษามาแล้ว มีการ
แสดงความเคารพระหว่างบรรพชิตด้วยกัน ไปจนถึงการพัฒนาจิตในอิริยาบถต่าง ๆ 

 
 
    
 



๓๔๕ 

 ความเป็นอยู่ในโครงการ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติ
ศาสนกิจของบรรพชิต โดยเริ่มแต่การบิณฑบาตรในชุมชนใกล้เคียงตอนเช้า ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม
พิเศษ คือ สรงน้ าพระและสามเณรของชาวชุมชนใกล้เคียงไปจนถึงกิจกรรมท าวัตรเย็นในบริเวณศูนย์
พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร. 

 
  (๕)  โรงเรียนเทศบาลบ้านในเมือง   
   โครงการค่ายพุทธบุตร ต้นกล้าคุณธรรม น ารักษ์ท้องถิ่น  โรงเรียนเทศบาลบ้านใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดย คณะพระวิทยากร 
ศพศ.มจร. เป็นเวลา ๓ วันซึ่งทุกกิจกรรมนั้นถือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา สร้างความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง สมบัติของผู้ดีทั้งในด้าน
การศึกษา ฝึกอบรม สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม  อาทิ กิจกรรมการไหว้พระสวด
มนต,์ กิจกรรมในด้านการฝึกสติ, กิจกรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี, สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ,การบ าเพ็ญประโยชน์ และการให้สัจจะซึ่งทุกกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จิตส านึกท่ีจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

 



๓๔๖ 

 (๖)  โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม  
  โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ครั้งที่ ๒/ปี ๒๕๕๖)   เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๖ คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา อ าเภอน้ าหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (ครั้งที่ ๒/ปี ๒๕๕๖) ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษา 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ  ไปจนถึงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการสร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท 
สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลักธรรมทางพุทธศาสนา การฝึกสติ เป็นต้น   

 
  (๗)  โรงเรียนบ้านนายม  
    กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
ปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนบ้านนายม อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมดังกล่าวซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม ใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบ อาทิ ไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมเสริมทักษะ
ด้านศิลปะ ไปจนถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการสร้างความดีตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลักธรรมทางพุทธศาสนาการฝึกสติ 
เป็นต้น    



๓๔๗ 

   (๘)  โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์  
   กิจกรรมเข้าค่าย เด็กดีคู่คุณธรรม โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ได้จัด 
กิจกรรมเข้าค่าย เด็กดีคู่คุณธรรม โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ ภายใต้โครงการ เด็กดีมีคุณธรรมโดย
การสนับสนุนของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World vision) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมดังกล่าว

ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบ อาทิ ไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ ไปจนถึงการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการสร้างความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท 
สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลักธรรมทางพุทธศาสนาการฝึกสติ เป็นต้น 
 (๙)  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
    โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗....
วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗.....ณ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งถือ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ  ไปจนถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นโดยการสร้าง
ความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านกิริยามารยาท สมบัติผู้ดี รู้รักสามัคคี หลั กธรรมทาง
พุทธศาสนา การฝึกสติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 

  (๑๐)  หน่วยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด พิษณุโลก 
  โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ หน่วยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด พิษณุโลกได้จัดโครงการ อบรมหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนของ คณะพระวิทยากร ศพศ.มจร. ทั้งในด้านอาคารสถานที่และ
พระวิทยากร เป็นเวลา ๒ คือ ๓ วัน กิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นการฟังธรรมศึกษาธรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการที่ดี การพัฒนาจิตใจให้ปราศจากความเครียดการฝึกสติตามหลัก
วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ การไหว้พระสวดมนต์, กิจกรรมในด้านการฝึกสติ, สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ,การบ าเพ็ญประโยชน์ และการให้สัจจะต่อพระบรมฉายาลักษณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระองค์  ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตส านึกท่ีจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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      ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ   :   นายชนะยุทธ  เกตุอยู่  
เกิด   :   วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
สถานที่เกิด  :   วชิรพยาบาล  แขวงสามเสนใน เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
      ๑๐๓๐๐ 
วุฒิการศึกษา  :   ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  จากโรงเรียนสรรพาวุธ  
           บ ารุง กรุงเทพมหานคร 
   :   ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต  
      ปทุมธานี 
   :   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก จาก ส านักเรียนวัด   
       ก าแพง คณะจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
   :  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  สาขาวิชาพระ 
      อภิธรรม รุ่น ๕๑ ประจ าปี ๒๕๔๙  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
      ราชวิทยาลัย 
   :   ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)  สาขาวิชา 
      พระพุทธศาสนา รุ่น ๑๙ ประจ าปี ๒๕๕๒  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
      ลงกรณราชวิทยาลัย 
   :   ส าเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ระดับ ๓ หลักสูตร ELICIS   
       Course  จาก The University of Pune Maharachata India.  
ที่อยู่ปัจจุบัน     ๙๙/๑๔๖  หมู่บ้านร่มรื่นกรีนพาร์ค ซอย ๑๕ ต าบลล าไทร อ าเภอ 
               วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 
 

   


