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บทคัดยอ 

 องคประกอบทรัพยากรการพัฒนาการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ 
และการบริหารจัดการ มนุษยนับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสําคัญยิ่ง เพราะมนุษยมีสติปญญาท่ี
สามารถใชทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการ
ทํางานใหไดผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การบริหารคนจํานวนมากท่ีมีความหลากหลาย
ดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีคุณภาพและ
เปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีความสําคัญอยางมาก ผูบริหารจึงควรเรียนรูความหมายและความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย พ้ืนฐานในการเรียนรูวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสม   
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเริ่มตนท่ีการเขาใจในพ้ืนฐานคุณลักษณะของมนุษยโดยรวมและ
รายบุคคล  เพราะมนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนา และมนุษยยังเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญ
ท่ีสุดเพ่ือใหเกิดผลลัพธบรรลุตามเปาหมายขององคกร อาทิ เชน ผูบริหารตองมีวิธีการสรางแรงจูงใจ 
ความทุมเท เสียสละ รับผิดชอบและการเห็นคุณคาแหงตนแกทีม การนําคําสอนหลักพุทธธรรมมาใช
อยางบูรณาการกับเปาหมายดังกลาว จึงนับวาเปนเรื่องทาทายของผูบริหาร เริ่มตนดวยการรักษา
กาย วาจา ใจ หรือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา และมีหลักธรรมตางๆ 
อาทิ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 เปนตน  

คําสําคัญ : การจัดการ,  ทรัพยากรมนุษย,  พระพุทธศาสนา 

Abstract 

Among the four administrative factors, namely human, money, materials, 
equipment and management Humans are a valuable and important resource. 
Because humans have intelligence that can use other resources including money, 
materials, equipment, machinery and management processes in order to work 
efficiency and effectiveness. And the other than humans have the innovation and 
able to invent the new innovation that there are a lot of number of people in the 
professionals who have diversity skills and abilities to services to customers with 
quality continuously. It is very important to be the administrators who must learn 
the meaning and the of human resource management. The administrators have     

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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to experiences in human resources development professionally. The fundamental 
basics of human resources development have to begin with understanding            
to people, because of people is the center of all types of development. If the 
administrators are able to integrate the Buddhadhamma to include in the 
professional development in the organization. The principles of Buddhism into the 
components of development by focus on the physical politeness, mental 
calmness, and good speaking that principles are called The Threefold Training 
(Trisika) which are composed of precepts (Sika), Tranquility (Samadhi), and 
intellectual wisdom. All threefold principle will enhancing the human resources 
development adequately.  
 

Keywords: management, human resources, Buddhism 
 

บทนํา 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา(Human Resource Management  
According to government Buddhism) เปนความพยายามในการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชกับวิชาสมัยใหม รวมทั้งมนุษยเปนทรัพยากรที่ยอมรับกันวามีคามากกวาทรัพยากรใด ๆ     
ในโลก เนื่องดวยมนุษยมีสติ ปญญาอันพิสดารล้ําลึกกวาสัตวอ่ืน ๆ มนุษยมีจิตใจที่มีศักยภาพในการรับรู 
เรียนรูไดดีเยี่ยมยิ่งกวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การคิดคนวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีมาควบคูกับ
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย โดยหวังวาถาสามารถพัฒนามนุษยใหมีศักยภาพสูงเพียงใด โลกก็จะ
เจริญรุงเรืองมากเพียงนั้นหลักการและทฤษฎี ตลอดจนงานศึกษา คนควา วิจัย เก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงเกิดข้ึนมากมาย จากอดีตจนถึงปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา ยิ่งมนุษยพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนามากข้ึนเทาใด มนุษยกลับยิ่งดิ้นรน กระเสือกกระสนเปนทุกขทั้งกายและใจมากยิ่งข้ึนเชนกัน 
ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนกับทุกประเทศ ยิ่งเจริญมาก ยิ่งเปนทุกขเดือดรอนมาก ประเทศไทยก็
เชนเดียวกัน หากการพัฒนาของมนุษยดวยใจเปนธรรมและสังเกตอยางรอบคอบในภาพรวมแลวจะเห็นวา
มนุษยในปจจุบันยิ่งพัฒนาตนเองใหเจริญก็ยิ่งเดินทางไปสูจุดติดกัน อึดอัด คับของทั้งกายและใจ       
เพราะมุงเนนพัฒนามิติทางวัตถุ และทางกายมากกวา ยอหยอน ละเลยตอการพัฒนามนุษยทางมิติของ
จิตใจเปนการพัฒนาแบบตัดซอยแยกสวน ไมเปนองครวมและไมสมดุลกัน ชีวิตมนุษยในปจจุบัน
เจริญรุงเรืองทางวัตถุและวิชาการอยางไมหยุดยั้ง แตชีวิตมนุษยกลับดิ้นรน กระเสือกกระสนมากยิ่งข้ึนกวา
แตกอนจากปรากฏการณเชิงประจักษดังกลาวทําใหนาหันกลับไปดูวาในอดีตที่ผานมาของสังคมไทยของ
เราพัฒนาทรัพยากรมนุษยกันอยางไรจึงรมเย็นเปนสุขสรางบานสรางเมืองใหเจริญมาตามลําดับจนตกทอด
มาถึงรุนเรา จากการพิจารณาสังคมไทยในอดีตพบวา คนไทยเราพัฒนาคนในชาติดวยมิติทางพุทธธรรม 
กลาวคือ คนไทยใชคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนการ
พัฒนาทั้งจิตใจและรางกายไปพรอม ๆ กัน เปนการพัฒนาแบบองครวมโดยใชกิจกรรมและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา ดังจะเห็นไดวาประเพณีไทยก็ดี นิทานพื้นบานก็ดี เพลงกลอมเด็กเพลงที่รองเลน



781การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

กันในเวลาทํางานก็ดี หรือปริศนาคําทาย วรรณกรรมตาง ๆ ลวนมีสาระคําสอนของพระพุทธศาสนา       
อยูทั้งสิ้น พุทธธรรมจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดยตลอด (บุษกร วัฒนบุตร, 2558 : 261-
262) 

 

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระแสหลักนั้นมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสําคัญ 

กลาวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ผลิตภาพของบุคคลและองคการ ประการท่ีสองพัฒนาเพ่ือใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) 
สนองความตองการของมนุษยเอง โดยท่ีเปาหมายท้ังสองนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
เปาหมายท้ังสองประการขางตนทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศนการ
พัฒนาเพ่ือผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู 
(Learning Paradigm) แตเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน 
ประกอบดวย 2 กระบวนทัศนแรกท่ีกลาวถึงแลว สําหรับอีก 2 กระบวนทัศนท่ีตอยอดข้ึนไปคือ
กระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกุตรธรรมจาก 4 
กระบวนทัศนการพัฒนาขางตนทําใหสรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธมี 3 
ประการ กลาวคือ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจําเปน
ขององคการ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

2. นอกจากพัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถแลวยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทํางานได
อยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 

3. พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน ซ่ึงจะทํา
ใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 

เปาหมายท้ัง 3 ประการขางตน สื่อถึงระดับข้ันของการพัฒนาตามเปาหมายดวย กลาวคือ
หากมนุษยหรือองคการมีประสิทธิภาพแลว แตยังขาดเปาหมายขอท่ีสอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม    
ก็จะตองพัฒนาใหเกิดข้ึน หรือหากบุคคลหรือองคการนั้นมีท้ังขอท่ี 1 และขอท่ี 2 แลวก็สามารถ
พัฒนาไปสูเปาหมายท่ี 3 ตอไป อยางไรก็ตามเปาหมายการพัฒนานั้นจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ
องคการ หากองคการมีวิสัยทัศนตองการเปนองคการท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถ 
ประสิทธภิาพในการทํางานแตตองมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมดวย องคการท่ีวานี้ก็พัฒนาได  
ระดับเปาหมาย ยังไมพัฒนาไปถึงเปาหมายระดับท่ีสามก็ได เชนองคการท่ีเปนธุรกิจเอกชนหรือ
องคการในภาครัฐ แตหากเปนองคการทางศาสนาพุทธ เชน วัด สํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ ทรัพยากร
มนุษยในองคการเหลานี้ (เชน พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแลวก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพ่ือ
การศึกษาธรรม เผยแพรพระธรรมคําสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพน องคการเหลานี้
เปาหมายการพัฒนาจึงข้ึนสูเปาหมายระดับท่ีสามได เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 3 
ประการขางตน กลาวโดยสรุปแลวคือการพัฒนาเพ่ือใหมนุษยมีชีวิตอันประเสริฐ ซ่ึงจะตองใช
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หลักธรรมอริยสัจ 4 ซ่ึงประกอบดวยทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค “มรรค” คือหนทางแหงการพน
ทุกขซ่ึงก็คือชีวิตอันประเสริฐนั่นเอง อริยมรรคมีองค 8 หากกลาวอยางยอก็คือหลักไตรสิกขา       
ซ่ึงประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา เปาหมายการพัฒนามนุษยแนวพุทธสามประการขางตน 
สามารถพัฒนาไปตามลําดับข้ันสามข้ันตอน กลาวคือข้ันตนเปนการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาท่ี 
1 ซ่ึงตรงกับอริยมรรคในขอสัมมาวาจา (การมีวาจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) และ
สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องหนา 
หรือประโยชนเฉพาะหนา (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) ในข้ันตอนระดับกลางคือการพัฒนาท่ีระดับ
สมาธิซ่ึงเปนไตรสิกขาท่ีสอง ตรงกับอริยมรรคในขอ สัมมาวายามะ (มีความเพียรชอบ) สัมมาสต ิ   
(มีสติชอบ) และมีสัมมาสมาธิ (มีสมาธิชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน
เบื้องกลาง หรือประโยชนในระยะปานกลาง (สัมปรายิกัตถะประโยชน) การพัฒนาในระดับสูงเปน
การพัฒนาไตรสิกขาท่ีสาม คือปญญา ตรงกับอริยมรรคขอ สัมมาทิฐิ (มีความคิดเห็นชอบ) สัมมา
สังกัปปะ (มีแนวความคิดชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องปลาย 
หรือประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะประโยชน) ท้ังเปาหมายในการพัฒนาและประโยชนท่ีจะไดในการ
พัฒนาจะเปนปจจัยอิสระท่ีจะกําหนดกระบวนการ เทคนิควิธีการรวมท้ังหลักธรรมคําสอนท่ีจะใช
พัฒนา สําหรับกระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 1. การพัฒนาศีล หรือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและทางวาจา ในความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือโลกแหงวัตถุ พฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและ
โลกแหงชีวิต พฤติกรรมในดานอาชีวะ คือการทํางานหาเลี้ยงชีพ  
 2. การพัฒนาจิตใจ หมายถึง การพัฒนาสมาธิหรือคุณธรรม ความม่ันคงเขมแข็งของจิตใจ
และสภาพจิตท่ีดีงาม รวมท้ังความสุข 
 3. การพัฒนาปญญา หมายถึง การพัฒนาความรูความเขาใจตาง ๆ รวมท้ังแนวความคิด  
ทัศนคติ และคานิยม โดยรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือใหเขาใจความเปน
จริงท่ีเปนสากลของสิ่งท้ังหลาย 
 
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ       ตอ
องคกรตาง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการ เพราะไมวาองคกรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ยอมตองเก่ียวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตัวชี้วัด
ความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ คุณภาพของคน ในองคกรนั้น ๆ กอนที่องคกรตาง ๆ จะเร่ิม
เห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย บุคคลเคยถูกมองเห็นวาเปนเพียงแคปจจัยการผลิตหรือให
ความสําคัญเปนแคแรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบันบุคคลไดรับการนิยามใหมพัฒนาความสําคัญเปน 
ทรัพยากรมนุษย สวนแผนกหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับบุคคลในองคกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก    
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งานบริหารบุคคลและธุรการ ที่มุงเนนในประเด็น รับคนเขา เอาคนออก และตรวจบัตรตอก ไปเปนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ที่เปนจากการจัดการเฉพาะหนาหรือเชิงรับไปเปนการใชการปฏิบัติงานเชิงรุก
อยางเต็มตัว เปนผูสนับสนุนทุก ๆ หนวยงานในการตอบสนองวัตถุประสงคขององคกร และจากการศึกษา
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมาขางตน จะทําใหเขาใจและยอมรับวาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญและสามารถที่จะเอ้ือใหองคการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปสูเปนหมายไดอยาง
มั่นใจ จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคที่จะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะ
คุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานมุงเลือกสรรคนดี มีความรู 
ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้ เขามาอยูในองคการแลว งานดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษยยังคงตองดําเนินการในกระบวนการตอไปใหครบวงจร โดยหนวยงานทรัพยากร
มนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถและประสบการณที่ทันสมัย
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนา
ดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพและพรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทาย
ความรูความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งข้ึนภายใตระบบเปดขององคกรและการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองคการ เพื่อการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยที่แตกตางทางดานวัฒนธรรม 
ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการเปนไปอยางรวดเร็วบนเกมการแขงขันทาง
ธุรกิจการคาอุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ภายในองคกรที่ตองปรับตัว องคกรที่จัดระบบการบริหารที่มีความคลองตัวเทานั้นที่จะยืนหยัดทานตอ
กระแสโลกาภิวัฒนได องคกรใดบริหารงานแบบดั้งเดิม ไมยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงตองสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน บางองคกรอาจถึงกับตองปดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเชนนี้ไดสรางแรง
กดดันผลักดันใหพนักงานในองคกรโดยเฉพาะคน ตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพนักงานใหมีทักษะ
และความสามารถที่รูเทาทันความเปนไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะความ
เปนไปของธุรกิจและกวางออกไปกวานั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่ผลิตเพื่อการสงออกตองรูระเบียบ
การคาและการเงินของโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ 
มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล 

ทางจิต และทางปญญาท่ีสงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซ่ึงแสดงออก
ผานพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทํา หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้ ใหเกิดการพัฒนาในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูท่ีถายถอดคุณสมบัติท่ีตนทํา
ใหมีข้ึนไปสูภายนอก ซ่ึงเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้เม่ือพระพุทธศาสนาเนน
ความสําคัญของมนุษยดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอมนุษยในแง
บทบาทท่ีควรพิจารณาตอไป หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซ่ึงมีความ
จําเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมา
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ในชีวิต เมาในความม่ังมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซ่ึงเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจากธรรมะท่ี
เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนกฎ
ธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว ยอมดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพไปในตัวเอง หลักธรรมท่ีนํามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในท่ีนี้ผูศึกษาจะ
วิเคราะหหลักธรรมซ่ึงเก่ียวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ 

หลักสิกขา 3  
 เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ หรือเปนบุคคลผูท่ีมีจิตใจ
สูง ท้ัง 3 ประการ คือ  
 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม
เอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนในดาน
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเคยชิน ศีลเปนเครื่องมือท่ีใช หรือในทางสังคมท่ัวไป เรียกวาวนิัย 
เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมท่ีอยูรวมกัน 
ศีล หรือ วินัย จะชวยจัดใหเกิดความเปนระเบียบ ในความเปนอยู และเอ้ือโอกาส ใหเกิดการพัฒนา 
จนสามารถทําใหมนุษยมีพฤติกรรม เกิดความเคยชินท่ีดีงามตามแบบอยางของศีลท่ีกําหนดไวดีแลว 
ฉะนั้น การจะฝกใหเกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะตองมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อยางเชน ศีล 
หรือ วินัย เปนตน ใหเปนอุปกรณในการฝกฝน เบื้องตน  
 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอา
องคมรรค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดานจิตใจ 
หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ คือ ในดานคุณธรรม เชน ความมีเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดท้ังความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนว
แนม่ันคง มีสติ สมาธิ และในดานทําใหเกิดความสุข เชน ความผองใสเบิกบาน ความรูสึกอ่ิมใจ หรือ 
กลาวโดย สรุปวา การพัฒนาสุขภาพจิตใหมีความม่ันคง ในการดํารงอยูของชีวิตใหมีความสุข 
 3) อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งท้ังหลายตาม
ความเปนจริงจนถึงข้ันสุดทาย มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวมเอา 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความจริง โดย
เริ่มตั้งแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหยั่งรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ดวย
ความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของโลก และชีวิต จนทํา
ใหจิตใจ เปนอิสระ ขามพนความ ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ 
  
หลักสังคหวัตถุ 4  
 หลักสังคหวัตถุ 4 เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดดังนี้ 
 1) ทาน การให เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึง
ความรูและแนะนําสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุนี้ มุงเพ่ือใหสังเคราะหผูรับ มีความมุงหมายอยูท่ีผูรับ
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เปนสําคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะหกันดวยปจจัย 4 คือ เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยา
รักษาโรค ฉะนั้น การใหทานจึงควรใหดวยความเมตตาเปนท่ีตั้ง เพ่ือแสดงน้ําใจไมตรี สรางเสริม
มิตรภาพ ใหดวยกรุณา ตองการชวงปลดเปลื้องความทุกข ความเดือดรอนแกกัน ใหดวยมุทิตา
สงเสริมสนับสนุนใหแกผูทําความดี มีความเจริญกาวหนา เพราะฉะนั้น การใหดวยวัตถุสิ่งของจึงมุง
ประโยชนแกผูรับ 
 2) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนท่ีรัก กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานฉันท 
สามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปน
หลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี คนท่ีพูดดี จะชวย
ใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสัมพันธอันดีตอกันของมนุษย เม่ือมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรก็เกิด
สัมพันธไมตรีอยางดีของมนุษย  
 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะ
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนเหลือดวยแรงกาย และ
ขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ บําเพ็ญประโยชน รวมท้ังชวยเหลือแกไข สามารถรักษาความ
สามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไวได ความเปนผูมีในเอ้ือเฟอเอาธุระของคนอ่ืน
หรือสังคมดวยแรงกาย ดวยปญญาหรือดวยทรัพย จนเต็มความสามารถท่ีจะชวยได เปนเหตุใหรัก 
นับถือกันอยางม่ันคง ชวยใหการพัฒนาท่ีม่ัวคงและเข็มแข็งตอไป 
 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอในชน
ท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะบุคคล
เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมเนียมในแตละกรณี การวางตนเสมอตนเสมอปลาย 
ปฏิบัติสมํ่าเสมอตอมนุษยดวยกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน ดวยการรวมสุขรวมทุกขไมถือตัวมี
ความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษยไวไดเปนอยางดี 
เพราะมนุษยท้ังหลาย รักนับถือความวางตนสมํ่าเสมอไมถือตัว เปนธรรมประจําโลกท่ีมนุษย
ท้ังหลายยอมไมเสมอกัน ดวยทรัพย ยศศักดิ์ บริวาร ศิลปวิทยา และปญญา ท่ียิ่งหยอนกันกวากัน 
หากเราเคารพในความเปนมนุษย ในคุณคาของความเปนมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกันในฐานะ
มนุษยเหมือนกันกับเรา 
 
หลักพรหมวิหารธรรม 4  
 เปนหลักธรรมประจําใจท่ีประเสริฐ ท่ีจะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทางดานจิตใจไดเปนอยางดี ประกอบดวย 

 1) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซ่ึงมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย 
โดยปรารถนาแผเมตตาจิตใหทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
 2) กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากทุกข ปญหาหรืออุปสรรคท้ังหลาย
บําบัดความทุกขยากเดือดรอนของทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง สิ่งสําคัญ
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อยากรุณาจนเกินประมาณ ตองรูจักปฏิบัติตนให เหมาะสมในการทํางานสงเคราะห  ควร
ประกอบดวยอุเบกขากํากับ  
 3) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเม่ือเห็นบุคคลอ่ืนไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมชื่นเบิก
บาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปดวย เม่ือเห็นเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามใน
ตําแหนงหนาท่ีการงานยิ่งข้ึนไป 
 4) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ตองรักษาความยุติธรรมถูกตอง สมควรแกเหตุท่ีตนได
กระทําไว และปฏิบัติตามความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพ่ีนอง  
 
หลักสัปปุริสธรรม 7  
 เปนอีกหลักธรรมหนึ่งท่ีมนุษยปฏิบัติตามแลวสามารถทําใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจ
กลาวไดวา หลักธรรมท่ีเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนามนุษยใหอยางยิ่งประการหนึ่งซ่ึงประกอบดวย  
 1) ธัมมัญุตา รูจักหลักการ รูเหตุผล รูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เขาใจสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตําแหนง หนาท่ีการงาน ฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบ
ตลอดถึงผลสําเร็จข้ันสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  

 2) อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายท่ีตนปฏิบัติ เขาใจ
วัตถุประสงคท่ีตนกระทํา รูวาหลักการนั้นมุงหมายอะไร การดําเนินชีวิตอยางนั้น ๆ เพ่ือประโยชน
อะไร เปนผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงข้ันสูงสุดท่ีเปนประโยชนท่ีเปนแกสาระแหงชีวิต 
 3) อัตตัญุตา รูจักตนตามเปนจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู กําลังความสามารถ 
คุณธรรมท่ีจะประพฤติปฏิบัติชอบไดอยางเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตาม
จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 4) มัตตัญุตา การรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสิน คือ รูจักพอดี 
พอเหมาะรูจักคิด พูด กระทํากิจตาง ๆ แตพอดี แมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน 
 5) กาลัญุตา รูกาลเวลาอันสมควร รูเวลาไหน ควรทําอะไร ท่ีไหน ใชเวลาแตพอดีใน
การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือประกอบกิจการหนาท่ีการงานตาง ๆ  
 6) ปริสัญุตา การรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถ่ิน ควรมีกิริยาวาจาอยางไรมี
ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอยางไร ควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมนั้นๆ  
 7) ปุคคัญุตา การรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลท่ีจะตองเก่ียวของซ่ึงกัน
และกัน 
 จากหลักธรรมท่ีใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม ดังท่ีไดกลาวมาแลว
นั้นอันประกอบไปดวย หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริส
ธรรม 7 นั้น สามารถท่ีจะเลือกนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดท้ังสิ้น เพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองคกรและเปนการนําหลักธรรมเขามาใชในการ
ทํางานเพ่ือเปนการเตือนสติ เตือนใจใหกับบุคคลผูปฏิบัติงานไดดีอีกประการหนึ่ง จึงสมควรอยางยิ่ง
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ท่ีจะใชหลักธรรมท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร อันจะทําให
ตัวเราและผูอ่ืน ตลอดถึงองคกรเกิดความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 
บทสรุป 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ัวไปและการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมท่ี
ไดกลาวไวขางตนนั้น จะทําใหเห็นขอมูลท่ีชัดเจนข้ึนกวาเดิมวา การท่ีจะเขาทํางานหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะหนึ่งหรือตําแหนงใดก็ตามในองคกรใดองคการหนึ่งท่ีพึงจะกระทําภารกิจใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพท่ีดีไดนั้น จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม
กับงานและคัดเลือกใหตรงกับสายงานท่ีถนัดของแตละบุคคล ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามหลักพุทธธรรม จัดวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง เพราะวาตัวมนุษยเรานั้น
เปนผูจัดหาและเปนผูใชงานทรัพยากรสวนอ่ืน ๆ หากวาองคกรใดมีการเริ่มตนดวยการสรรหาและได
บุคลกรท่ีดีตั้งแตตนแลวละก็ ปจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีดีในสวนอ่ืน ๆ ก็จะตามมาดวย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องดวยตัวบุคคลโดยตรง เพ่ือใหคน
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ควบคูไปกับการรักษา
และพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานหลักของตนเอง หรือถาจะใหงานหรือสายงานของ
องคกรหรือหนวยงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูบริหารจะตองใสใจใน
เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดวยการนอม
นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปน หลัก
สิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 ก็สามารถนํามา
ประยุกตใชรวมกับการทํางานได หลักธรรมเหลานี้จัดเปนธรรมท่ีสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพชีวิตขององคกรท่ีดีและประเสริฐได พรอมกับการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุขแบบม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป  
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