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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนา 

และศาสนาคริสต์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาคริสต์และ 3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์กับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์โดยด�าเนินการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษากับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ จ�านวน 10 คน

โดยท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนา ตามหลักภาวนา 4 ได้แก่ 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา และศาสนาคริสต์มีแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ใน 4 ประเด็น คือ 1) ศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญ พระเจ้าส�าคัญที่สุดโดยการสร้างคนให้ถูกต้องตามค�าสอน

ของศาสนา สอนให้มีอุดมการณ์ปรัชญาชีวิตอยู่บนฐานของศาสนา 2) หลักค�าสอนในพระคัมภีร์เก่าและใหม่ 

ค�าสอนน้ีใช้ในวันอาทิตย์โดยบาทหลวงสอนเรื่องความรักและความเมตตาและรักศัตรูของท่าน การให้อภัย 

ความอดทน 3) การด�าเนินชีวิตของผู้ที่เป็นของชาวคริสต์อยู่บนฐานของความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า จะพบ

ความสุขแท้ ลดละเลิกไม่ท�าบาป และ 4) ความสุขแท้ ชีวิตนิรันดรที่อยู่กับพระเจ้า

 2. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นการน�าหลักธรรมมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ อริยสัจ 4  ไตรสิกขา 3  ศีล 5  สัปปุริสธรรม 7  พรหมวิหารธรรม 4

สังคหวัตถุ 4  ฆราวาสธรรม 4  กุศลมูล 4  และศาสนาคริสต์ได้มีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยอาศัยองค์ประกอบ 8 ประการ

 3. บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ันด�าเนินการโดย 

การให้การศึกษาอบรม และการศึกษาทางจริยธรรม ส่วนองค์กรทางศาสนาคริสต์สอนให้คนสวดให้กัน
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ขอพรจากพระเจ้า มีหน้าที่ที่ต้องรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

Abstract

 The aims of this research were 1) to study the concept in human resource development 

of Buddhism and Christianity organizations, 2) to study the procedure for human resource 

development of Buddhism and Christianity organizations, and 3) to analyze the roles of 

Buddhist and Christian organizations in human resource development. This qualitative 

research focused on data from ten key informants, namely the administrators, the academics 

and the stakeholders in Buddhism and Christianity through in-depth interviews.

 The research findings revealed that:

 1) The concept in human resource development in Buddhism was to follow the four 

Bhavanas, namely physical prayer, commandment prayer, mind prayer and wisdom prayer. 

Meanwhile the Christianity had a concept of human resource development in four points, 

that is, (1) religion was an important thing, but the most important was God who created 

man in His own Image; thus the religion was to imbue people with ideology-philosophy 

of life based on Christianity, (2) the doctrine in the Bible, both Old and New Testaments 

were used on Sundays by priests to teach about love and compassion even for the enemies, 

as well as forgiveness and patience, (3) Christians who led a life based on the beliefs 

and faith in God would find real happiness, leading to the reduction of sins and eventual 

abandonment, and (4) the real happiness was the perpetual life with God.

 2) The procedure of human resource development of the Buddhist organizations 

was the applications of the religious teachings, namely (1) Ariyasat 4, (2) Traisikha 3, 

(3) Sil 5, (4) Sappurisa Dhamma 7, (5) Phromvihar Dhamma 4, (6) Sangahavatthu 4, (7) 

Kharavas Dhamma 4, and (8) Kusolmul 3; while Christianity applied the process of human 

resource development based on the eight elements.

 3) The roles of Buddhist organizations for human resource development were the 

conducting of training and education, as well as ethical education. Whereas Christian 

organizations encouraged people to pray for each other, to intercede for forgiveness and to 

beg for the blessings from God; everyone had a duty to love and help other human beings.

Keywords: Human Resource Development, Buddhism and Christianity Organizations
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บทน�ำ

	 หลกัการและองค์ความรูต่้าง	ๆ 	ทีแ่พร่หลายไปทัว่โลกและเป็นทีย่อมรบักันโดยทัว่ไปเกีย่วข้อง

กบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์นัน้	เป็นความรูจ้ากการศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	ส่วนใหญ่เป็นความรูซ่ึ้งต้ัง

อยู่บนพื้นฐานปรัชญาแบบตะวันตก	และได้มีการน�าเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ไนภูมิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	

โลกภาคตะวันออกก็ได้มีการน�าองค์ความรู้ต่าง	ๆ 	มาใช้ในหลายลักษณะ	ทั้งที่ใช้เพียงบางส่วน	ใช้โดย

ลอกเลียนแบบมาทั้งหมด	 รวมทั้งการน�ามาประยุกต์ใช้	 ผลก็คือใช้ได้ผลบ้างและไม่ได้ผลบ้าง	 เนื่อง

มาจากปัจจัยแวดล้อมบางอย่างที่แตกต่างกัน	 ส�าหรับในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า	 ผลที่เกิดขึ้นจาก

การรับเอาองค์ความรู้แบบตะวันตกเพียงอย่างเดียวมาใช้บางครั้งอาจไม่ได้ก่อให้เกิดผลดี	 และแม้ว่า

การน�าความรู้ดังกล่าวจะน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสินค้าและบริการหรือภารกิจที่แตกต่างกัน	 แต่

ที่เหมือนกันคือ	การสร้างแรงจูงใจโดยใช้ค่าตอบแทนด้วยเงินเดือน	การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง	ท�าให้

คนในองค์การเกิดการแข่งขัน	 และน�ามาสู่กลวิธีในการแสวงหาผลประโยชน์	 และสิ่งที่ต้องการโดย

ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม	กล่าวอีกนยัหนึง่	คนจะมคีวามสขุต้องมเีงินก่อน	การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ทกุวนันีจึ้งเป็นเรือ่งความยากจน	มรีายได้น้อยเป็นปัญหาส�าคัญ	บคุคลจงึมหีน้าทีเ่ป็นปัจจัยการผลติทีดี่

และได้รับรางวัลเป็นเงินเพื่อที่จะบริโภคได้มาก	 ๆ	 เมื่อได้รับรางวัลจากการบริโภคได้มากก็จะเพิ่ม

แรงจูงใจในการท�างานเพื่อการผลิตให้มากย่ิงขึ้น	 ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อจิตใจของคนในทางที่ตกต�่า	 เช่น	

ก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัว	 แย่งชิงทรัพยากรเป็นค่าตอบแทนที่องค์การมอบให้	 อาจจะกระทบไปถึง

ความช่ือสตัย์และคุณธรรมในด้านอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงเป็นผลเชิงลบจากการน�าแนวคิดการพฒันาทรพัยากรมนุษย์

ตามปรัชญาแบบตะวันตกมาใช้โดยขาดความระมัดระวัง

	 หากมองจากการบริหารรัฐกิจ	 ทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 “ทรัพยากร”	ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและการเมือง	 ประเทศชาติจะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจก็

เนือ่งจากมทีรพัยากรมนษุย์ทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	การศึกษาดี	มสีขุภาพพลานามยัแขง็แรงดี	สามารถ

เป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับระบบเศรษฐกิจ	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการเพิม่ผลติภาพ	(Productivity)	ในระบบการเมอืง	หากประชาชนในชาติ	กคื็อ	“ทรพัยากรมนษุย์”	

ของชาติ	 มีความรู้	 ความเข้าใจดีในระบบการเมือง	 มีส่วนร่วมทางการเมืองสูง	 การเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยก็จะมีพัฒนาการสูง	 การเมืองก็จะมีความมั่นคง	 มีเสถียรภาพ	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ส�าหรับการพัฒนาประเทศ	 ในระบบสังคม	 หากประชากรได้รับการพัฒนาสูง	 ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการศึกษา	 มีงานท�า	 ที่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและครอบครัว	 ช่วยลดปัญหา

อาชญากรรม	 ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น	 ๆ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	 ส�าหรับ

ในประเทศไทย	นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 8	มีแนวทางในการพัฒนา

ประเทศ	โดยให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ส�าหรับประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่	(NICS)	
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เช่น	ประเทศเกาหลีใต้	สิงคโปร์	หรือไต้หวัน	ผลการวิจัย	สรุปว่า	คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศดังกล่าว

	 ในระดับองค์การ	ไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐหรือเอกชน	“ทรัพยากรมนุษย์	ที่มีทั้งปริมาณ	

คุณภาพ	ประสทิธภิาพ	เป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้	ไม่ว่าองค์การน้ันจะเป็นองค์การทีแ่สวงหาก�าไร	หรอืองค์การ

เพื่อการพัฒนาเอกชนก็ตาม	 ในกรณีองค์การภาครัฐบริบทแวดล้อมขององค์การมีความกดดันมากขึ้น

จากภาคการเมืองที่มีนักการเมืองมาจากการเลือกต้ัง	 ซ่ึงมีค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในเรื่อง

การผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ	 ที่จะท�าให้ประชาชนมีการกินดี	 อยู่ดี	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 แน่นอนว่า	

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐก็จ�าเป็นอยู่เองที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อสามารถตอบสนองความ

ต้องการของภาคการเมืองและภาคประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีจริยธรรม	ศีลธรรม	

กล่าวส�าหรับองค์การภาคเอกชน	 การแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 ความ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีความคาดหวัง	 ความต้องการมากขึ้นในคุณภาพของสินค้าและบริการ	

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทุกด้าน	ล้วนเป็นแรงกดดันให้องค์การต้องมีการปรับตัว	ต้องมีการ

พฒันาองค์การ	และองค์การจะพฒันาไปได้นัน้	“ทรพัยากรมนุษย์”	ในองค์การต้องพฒันาไปด้วยอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้

	 นอกจากทรัพยากรมนุษย์จะมีความส�าคัญกับทั้งองค์การภาครัฐหรือองค์การเอกชนแล้ว	

องค์การทางศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา	 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพระพุทธศาสนา	

ก็คือ	 พระภิกษุ	 ซ่ึงมีบาทบาทเป็น	 “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคม”	 ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น

พระภิกษ	ุหากได้รบัการฝึกอบรมพฒันาในเรือ่งทางเทคนคิ	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์จึงจะเหน็ได้อย่าง

ชัดเจน	ไม่ว่าจะมองจากการบรหิารรฐักิจหรอืการบรหิารธรุกจิหรอืการพฒันาสงัคมกต็าม	อย่างไรกต็าม

ถงึแม้ว่า	“ทรพัยากรมนษุย์”	และ	การ	“พฒันาทรพัยากรมนษุย์”	จะมคีวามส�าคัญในฐานะของทรพัยากร

หรือปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ	หรือขององค์การก็ตาม	ค�าถามที่น่าสนใจก็คือ	มนุษย์เกิดมา

เพื่อมีภารกิจ	 บทบาทหน้าที่ของการเป็นปัจจัยการผลิตของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันซ่ึงเป็นแบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมเช่นนี้	 หรือคุณค่าของมนุษย์เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 สนอง

ความต้องการขององค์การ	ประเทศชาติเท่านั้นหรือ

	 ศาสนาเป็นหนึง่ในพลงัอ�านาจทีใ่ห้ความรูล้กึซ้ึง	และมอิีทธพิลทีส่ดุในสงัคมมนษุย์	ศาสนาก่อ

ให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์	มอิีทธพิลต่อชีวติครอบครวั	ชุมชน	เศรษฐกจิและการเมอืง	ความเช่ือ

และค่านิยมทางศาสนาเหนี่ยวน�าการกระท�าของมนุษย์	 ศาสนาเป็นลักษณะส�าคัญของชีวิตและมิติ

ทางสังคมก็เป็นส่วนส�าคัญของศาสนา	 ประเทศไทยเป็นประเทศในซีกโลกตะวันออก	 มีวิวัฒนาการ

เรื่อยมาบนพื้นฐานความคิด	ปรัชญา	ทัศนคติ	ค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก

พระพทุธศาสนา	จนอาจกล่าวได้ว่า	มคีวามแตกต่างจากซีกโลกตะวันตกอย่างสิน้เชิง	แม้ว่าในอีกแง่มมุหนึง่	
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จะพยายามลอกเลียนรูปแบบวิธีการพัฒนาของประเทศตะวันตกมาก็ตาม	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ก็ท�าได้แต่เพียงในด้านของรูปแบบ	 ส่วนในเรื่องที่เก่ียวกับคนซ่ึงเป็นเรื่องที่มีจิตใจเข้ามาเก่ียวข้องน้ัน

จะเป็นสิง่ทีเ่กดิจากการสัง่สม	กล่อมเกลาของแต่ละสงัคม	ซ่ึงในด้านองค์ความรูท้างการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์แบบตะวันตก	 ที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าจนเป็นที่ยอมรับและได้น�ามาใช้กันโดยทั่วไปนั้น	 พบว่า

จะเน้นในเรื่องของเทคนิค	 เน้นในเรื่องของการใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 มองในแง่ของการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคนกับองค์การ	โดยใช้ค่าตอบแทนที่เป็นวัตถุ	เป็นตัวเงิน	เป็นเครื่อง

กระตุ้นที่จะจูงใจให้คนท�างาน	 ดังนั้น	 ใครท�างานมาก	 มีความสามารถมาก	 ก็ได้รับผลตอบแทนมาก

ในทางตรงกนัข้ามใครท�างานได้น้อย	มคีวามสามารถต�า่กไ็ด้รบัผลตอบแทนน้อยตามไปด้วย	พฤติกรรม

ในการท�างานของคนในองค์การ	 จึงมีลักษณะแก่งแย่งชิงดี	 เอารัดเอาเปรียบ	 หรือแข่งขันกัน	 ไม่ได้มี

การมองในมุมกลับว่าการท�างานให้มีความสุขได้นั้น	 ต้องมีการเกื้อกูลกัน	 ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกัน	ไม่ว่าฝ่ายใด	ๆ 	ทั้งฝ่ายนายจ้าง	ลูกจ้าง	หรือเพื่อนร่วมงาน	ควรสร้างให้มีความจงรักภักดี

ต่อองค์การ	หากเป็นไปได้กจ็ะช่วยเสรมิประสทิธภิาพของงานและ	สร้างบรรยากาศในการท�างานทีดี่ด้วย

	 เห็นได้ว่า	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีต้องอาศัยหลักการทางศาสนามาประยุกต์ร่วมด้วย

เพือ่ให้ได้บคุลากรทีเ่ป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ท้ังด้านร่างกาย	จิตใจ	และหน้าทีก่ารงาน		ในฐานะทีป่ระเทศไทย

เป็นประเทศทีม่ปีระชากรส่วนใหญ่นบัถอืพระพทุธศาสนา	ซ่ึงน�าหลกัการและทฤษฎีการพฒันาทรพัยากร

มนษุย์และวัฒนธรรมตะวนัตกมาใช้ร่วมกนัเพือ่พฒันาบคุลากรและองค์การ	ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีอยูแ่ล้วว่า	

ประชากรส่วนใหญ่ในโลกฝั่งตะวันตกเป็นคริสต์ศาสนิกชน	ผู้วิจัยจึงเห็นว่า	ควรมีการศึกษาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนา	พุทธ	คริสต์	เพื่อความเหมาะสมในการจัดการ	

ให้มคีวามลงตัวทางด้านวัฒนธรรมในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์จากแนวคิดทางศาสนา	ซ่ึงมส่ีวนช่วยยก

ระดับจิตใจของบุคลากรให้สูงขึ้น	 และเป็นการผลักดันให้สถาบันและองค์กรทางศาสนาได้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	เพื่อศึกษาแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนา	และศาสนาคริสต์

	 2.	เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาคริสต์

	 3.	เพื่อวิเคราะห์บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์กับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวคิดและบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ขององค์กรพระพทุธศาสนาและองค์กรศาสนาครสิต์	รวมถงึกระบวนการและหลกัการปฏิบติัตาม

แนวทางของหลักค�าสอนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย

และจิตใจ

	 2.	ขอบเขตด้ำนพื้นที่

 พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการท�าวิจัยเชิงคุณภาพโดยด�าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย	

องค์กรทางพระพุทธศาสนา	 และองค์กรทางคริสต์ศาสนา	 ในกรุงเทพมหานคร	 และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 ได้แก่	 วัด	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 โบสถ์เซนต์จอห์น	 และ

โรงเรียนคริสเตียน

 3.	ขอบเขตด้ำนประชำกร

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดและ

บทบาทขององค์กรทางศาสนาพุทธ	 คริสต์	 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์	

ประกอบด้วย

	 1.	 พระอธิการสุวิทย์	ธนิสฺสโร	เจ้าอาวาสของวัดเด่นวัว	ต.เชียงทอง	อ.วังเจ้า	จ.ตาก

	 2.	 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย

	 3.	 ดร.อภิเชษฐ์	ฉิมพลีสวรรค์	นักวิชาการทางการศึกษา

	 4.	 บาทหลวง	ดร.รังสิพล	เปลี่ยนพันธุ์	บาทหลวงในโบสถ์เซนต์จอห์น

	 5.	 ดร.ศศิลิยา	มนเทียรวิเชียรฉาย	ผู้บริหารของโรงเรียนคริสเตียน

	 6.	 ดร.ภิศาชล	พรมวงษ์	พุทธศาสนิกชน

	 7.	 ดร.นุชจรี	ภิญโญสวัสดิ์สกุล	พุทธศาสนิกชน

	 8.	 ดร.สุมิตรา	ยาประดิษฐ์	พุทธศาสนิกชน

	 9.	 นางสาวศริญญา	เล็กเปี่ยม	คริสต์ศาสนิกชน

	 10.	ดร.กาญจนา	เยื้อนหนูวงศ์	คริสต์ศาสนิกชน
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ค�ำนิยำมศัพท์

 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	หมายถึง	กระบวนการในการบริหารจัดการ	 เพื่อให้บุคลากรใน

องค์การ/หน่วยงาน	ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผล	เกิดผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน	

โดยอาศัย	เทคนิควิธีการต่าง	ๆ	อันน�าไปสู่ผลลัพธ์และความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้อง

 บทบำท	หมายถึง	พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพ	สิทธิ	และ

หน้าทีท่างสงัคมของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล	โดยท่ัวไป	บทบาทของบคุคลหรอืกลุม่บุคคลมกัถูกคาดหวงั

จากบคุคลอ่ืนหรอืสงัคมภายนอกตลอดเวลา	ดังนัน้	บทบาทจงึเป็นสิง่แทนตัวบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใน

การรบัรูข้องบคุคลและสงัคมภายนอกว่าบคุคลหรอืกลุม่บคุคลน้ัน	ๆ 	ได้ประพฤติตนเหมาะสมกับบทบาท

ดีหรือไม่	ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาบทบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทางศาสนา	ได้แก่

 บทบำทองค์กรทำงพระพุทธศำสนำ	 หมายถึง	 พฤติกรรมหรือการปฏิบัติขององค์กรทาง

พระพุทธศาสนา	 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	 เช่น	 การส่งเสริมให้บุคคลต้ังมั่นอยู่ใน

ศีลธรรม	ผ่านการถ่ายทอดหรือเผยแผ่หลักศีลธรรมในรูปแบบต่าง	ๆ 	เพื่อหวังผลให้สังคมและองค์กร

มีความสงบสุข	ปราศจากการทุจริต	เป็นต้น

 บทบำทองค์กรทำงศำสนำคริสต์	หมายถงึ	พฤติกรรมหรอืการปฏิบติัขององค์กรทางศาสนาครสิต์	

ในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มคุีณภาพ	เช่น	การประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีม่ผีลต่อจิตใจของบคุคล	

และต่อการเปลีย่นแปลงตนไปในทางทีดี่ขึน้โดยยดึหลกัค�าสอนของศาสนา	เป็นต้น

วธีิกำรวจิยั

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาครสิต์”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	เพือ่ให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาใน

รายละเอียดทีส่�าคัญและมคีวามครอบคลมุเนือ้หาสาระส�าคัญทีท่�าโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ	แล้วน�าข้อมลู

มาวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)

สรุปผลกำรวจิยั

 การวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาครสิต์”	ผู้วจัิยได้สรปุการวิจัยตามประเด็นส�าคัญ	ซ่ึงผู้วจัิยจะน�าเสนอผลการวิจัย	โดยตอบค�าถาม

การวจัิยและวัตถปุระสงค์ของการวจัิย	โดยผลการวจัิยสรปุได้	ดังน้ี



314

◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ ◆

	 1.	ผลกำรศกึษำแนวคดิ	กระบวนกำร	และบทบำทในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กร

พระพุทธศำสนำ

	 	 1.1	แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนา

	 	 	 แนวคิดในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในทางพระพทุธศาสนา	มุง่เน้นทีก่ารพฒันาบคุคล

ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง	เข้าสู่การเป็นอริยบุคคล	บรรลุมรรค	ผล	นิพพาน	อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทาง

พระพุทธศาสนา

	 	 	 ในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งระดับการฝึกตนตามความเหมาะสมแก่ก�าลังของแต่ละ

บคุคล	ไม่ได้จ�ากดัการพฒันาอยู่เฉพาะกลุม่บคุคลทีมุ่ง่ทางอรยิะเท่านัน้	พระพทุธศาสนายงัให้แนวทางการ

พฒันาบคุคลผู้เป็นปถุชุนหรอืผู้ยังอยูค่รองเรอืนให้เข้าถงึการเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ตามควรแก่สถานภาพ

ของผู้ครองเรือนด้วยเช่นกัน	นั่นคือ	พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่ด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสุจริต	มีศีลธรรม	และ

มีความสุข

	 	 	 พระพุทธศาสนาเชื่อว่า	มนุษย์จะเจริญเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้ด้วยการฝึกตน	ผู้ที่ไม่ได้

ฝึกตนยังถือว่าเป็นบุคคลผู้มีจิตใจต�่าใกล้เคียงกับความเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ดังพุทธพจน์ที่ว่า	 “ทนฺโต	

เสฏฺโฐ	มนุสฺเสสุ	-	ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย	ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”	(ขุ.ธ.25/57)

	 	 1.2	เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา

	 	 	 เป้าหมายของพุทธธรรม	 หรืออุดมคติของพระพุทธศาสนาคือ	 พระนิพพาน	 ซ่ึงก่อน

จะถึงพระนิพพานได้นั้น	 จะต้องพัฒนาตนขึ้นไปเป็นล�าดับ	 คือ	 การพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามมี

ความสุขจากกัลยาณปุถุชนไปจนถึงพระอรหันต์

	 	 	 เมื่อกล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ว่า	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นให้มีการฝึกตนเพื่อเข้าถึงความเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริง	 ทั้งในระดับเบ้ืองต้น

ส�าหรบัปถุชุน	และระดับสงูสดุคือการเป็นอรยิบคุคลนัน้	แสดงให้เหน็ว่า	เป้าหมายการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ของพระพุทธศาสนานั้น	มี	2	ระดับ	กล่าวคือ	ระดับโลกิยะ	และระดับโลกุตระ

	 	 1.3	หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา

	 	 	 พระพุทธศาสนาเชื่อว่า	มนุษย์และสัตว์มีกรรมเป็นของตนเอง	ผู้ใดท�ากรรมชนิดใดไว้

ย่อมได้รับผลกรรมนั้น	การเกิดการตายในพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะเชื่อมต่อ	คือ	เมื่อตายจากภพ

นี้ก็ไปเกิดในภพใหม่	และต้องเวียนตายเวียนเกิดร�่าไป	จนกว่าจะสิ้นกิเลส	จึงจะเข้าสู่นิพพาน	ไม่ต้อง

เวียนว่ายตายเกดิอีกต่อไป	นพิพานจึงเป็นจุดมุง่หมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา	เมือ่ใครเข้าถงึแล้วกไ็ม่

ต้องเกิดแก่เจ็บตาย	หยุดการเวียนว่ายในวัฏสงสาร	ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจอีกต่อไป



315

◆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: แนวคิดและบทบาทองค์กรทางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ◆

	 	 	 การบรรลนุพิพานคือ	การตรสัรู	้การตรสัรูน้ัน้เป็นการรูด้้วยปัญญาอันบรสิทุธิถ์งึสจัธรรม	

คืออริยสัจ	 4	พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ	 4	 ด้วยพระองค์เองแล้วจึงเผยแผ่พระธรรมค�าสอนของ

พระองค์ต่อพุทธบริษัท	 ในการโปรดสอนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในแต่ละครั้ง	 พระพุทธเจ้าทรงใช้พุทธ

วิธีการสอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับจริต	 เหมาะสมกับอุปนิสัยที่ได้สั่งสมมาของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลนั้น	จึงเกิดหลักธรรมค�าสอนต่าง	ๆ	ที่หลากหลาย	อย่างไรก็ตาม	เมื่อบุคคลเข้าถึงสัจธรรม

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัส	 ก็จะเข้าถึงอริยสัจ	 4	 เสมอเหมือนกัน	 เน่ืองจากพระพุทธองค์ทรงใช้หลัก

อริยสัจ	4	นี้เป็นหลักการในการตรัสสอน

	 	 1.4	กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา

	 	 	 จากที่ได้เสนอหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา	คือ	หลักอริยสัจ	4	

ที่สามารถแตกออกเป็นหลักธรรมและหลักปฏิบัติต่าง	ๆ 	ได้อีกมากมายนั้น	ถือเป็นกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา	 เนื่องจากหลักธรรมดังกล่าวเป็นแนวทางในการฝึกตนของ

พทุธบรษิทั	ซ่ึงมทีัง้ระดับโลกิยะและโลกตุระ	ขึน้อยูก่บัเป้าหมายของชีวติแต่ละบคุคล	หลกัธรรมท่ีเป็น

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา	มีดังนี้

	 	 	 1.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา	4

	 	 	 2.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม	7

	 	 	 3.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักพรหมวิหาร	4

	 	 	 4.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักสังคหวัตถุ	4

	 	 	 5.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักอริยสัจ	4

	 	 	 6.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม	4

	 	 	 7.	การพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลมูล	3

	 	 1.5	บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 องค์กรทางพระพทุธศาสนามบีทบาทการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีเ่ป็นพทุธศาสนิกชน

ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย	 โดยมีการปรับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลักษณะการ

ส่งเสริม	 และพัฒนาแบบเชิงรุก	 เช่น	 การเปิดสอนหลักสูตรเปรียญธรรม	 นักธรรม	 ธรรมศึกษา

ส�าหรับภิกษุ	สามเณร	ประชาชน	และเยาวชน	การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญา

เอกทางพระพทุธศาสนาในมหาวทิยาลยัสงฆ์และรบัสมคัรนกัศึกษาทีเ่ป็นภิกษ	ุสามเณร	และประชาชน

ทั่วไปมากขึ้น	การจัดให้มีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงง่ายตามวัดต่าง	ๆ	เช่น	การสวดมนต์ข้ามปี

เป็นต้น	 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 โครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 และ

โครงการฝึกอบรมครุธรรม	 จริยธรรมในโรงเรียนและสถานประกอบการต่าง	 ๆ	นอกจากนี้	 ยังรวมไป
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ถึงการผนวกพระพุทธศาสนาเข้ากับงานวิชาการ	 เช่น	 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา	 การเขียนหนังสือ

ธรรมะที่ใช้ภาษาสมัยใหม่เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย	เป็นต้น

	 2.	ผลกำรศกึษำแนวคดิ	กระบวนกำร	และบทบำทในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กร

ศำสนำคริสต์

	 	 2.1	แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางคริสต์ศาสนา

	 	 	 ศาสนาคริสต์ได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 การเป็นมนุษย์

ที่พระเจ้าไว้วางใจ	ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย	4	ประเด็น	คือ

	 	 	 1.	ศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญ	 พระเจ้าส�าคัญที่สุดโดยการสร้างคนให้ถูกต้องตามค�าสอน

ของศาสนา	สอนให้มีอุดมการณ์ปรัชญาชีวิตอยู่บนฐานของศาสนา

	 	 	 2.	หลักค�าสอนในพระคัมภีร์เก่าและใหม่	 ค�าสอนนี้ใช้ในวันอาทิตย์โดยบาทหลวง

สอนเรื่องความรักและความเมตตา	และรักศัตรูของท่าน	การให้อภัย	ความอดทน

	 	 	 3.	การด�าเนินชีวิตของผู้ที่เป็นชาวคริสต์อยู่บนฐานของความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า	

จะพบความสุขแท้	ลดละเลิกไม่ท�าบาป

	 	 	 4.	ความสุขแท้	ชีวิตนิรันดรที่อยู่กับพระเจ้า

	 	 2.2	เป้าหมายของศาสนาคริสต์

	 	 	 ศาสนาคริสต์ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คือ	 โลกน้ี	 และ

โลกหน้า	ในทางศาสนาคริสต์ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย

ในโลกนี้และโลกหน้า	ได้แก่	บัญญัติ	10	ประการ	ดังนี้

	 	 	 1.	 จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว

	 	 	 2.	 อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร

	 	 	 3.	 วันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

	 	 	 4.	 จงนับถือบิดามารดา

	 	 	 5.	 อย่าฆ่าคน

	 	 	 6.	 อย่าล่วงประเวณี

	 	 	 7.	 อย่าลักทรัพย์

	 	 	 8.	 อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น

	 	 	 9.	 อย่าคิดโลภในประเวณี

	 	 	 10.	อย่าคิดโลภในสิ่งของของผู้อื่น
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	 	 2.3	หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคริสต์ศาสนา

	 	 	 ในทางศาสนาคริสต์ได้ก�าหนดหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ได้แก่	 ศรัทธา	

เมตตา	ความรัก	ซึ่งได้น�าคุณธรรมหลัก	4	ประการมาใช้ในการพัฒนา	ได้แก่

	 	 	 1.	ความรอบคอบ	(Prudence)	

	 	 	 2.	ความกล้าหาญ	(Fortitude)

	 	 	 3.	ความมัธยัสถ์	(Temperance)	

	 	 	 4.	ความยุติธรรม	(Justice)

	 	 2.4	กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาสนาคริสต์

	 	 	 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทางศาสนาคริสต์	 โดยอาศัยองค์

ประกอบ	8	ประการในการพัฒนาชุมชนคริสตชน	มีดังนี้

	 	 	 1.	Relocation	:	การย้ายถิ่นฐานเพื่อไปด�าเนินชีวิตท่ามกลางประชาชน

	 	 	 2.	การคืนดี	(Reconciliation)	

	 	 	 3.	การแจกจ่าย(เป็นแค่การกระจายตัวของทรัพยากร)

	 	 	 4.	การพัฒนาภาวะผู้น�า	(Leadership	Development)

	 	 	 5.	การฟังชุมชน

	 	 	 6.	การพัฒนาชุมชนโดยใช้ทักษะเป็นทรัพย์สิน

	 	 	 7.	มีวัดเป็นพื้นฐาน

	 	 	 8.	การเพิ่มขีดความสามารถ

	 	 2.5	บทบาทขององค์กรทางศาสนาคริสต์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 บทบาทขององค์กรทางครสิต์กบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	ได้แก่	สอนให้คนสวดให้กัน	

ขอพรจากพระเจ้า	 มีหน้าที่ที่ต้องรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	 สถาบันการศึกษาคาทอลิกท�าหน้าที่

สอนเด็กและเยาวชน	 พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	 ท�าเรื่องด้านสุขภาพผู้ดูแลใน

วัดในองค์กร	พัฒนามนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก	ช่วยผู้ลี้ภัย	ช่วยเหลือทั่วโลก	รู้จักรักเพื่อนมนุษย์เหมือน

รักตัวเอง

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1)	องค์กรทางพระพุทธศาสนา	 ควรก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่	หลักภาวนา	4	ได้แก่	กายภาวนา	ศีลภาวนา	
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จิตภาวนา	และปัญญาภาวนา	ไตรสิกขา	3	ศีล	5	สัปปุริสธรรม	7	พรหมวิหารธรรม	4	สังคหวัตถุ	4	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการพัฒนา

ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจของชาติ

	 2)	องค์กรทางศาสนาคริสต์	 ควรก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดย

อาศัยองค์ประกอบ	8	ประการ	และคุณธรรมหลัก	4	ประการ	(Cardinal	Virtues)	ตามแนวคิดในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ใน	4	ประเด็น	คือ	1.	ศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญ	พระเจ้าส�าคัญที่สุดโดยการสร้าง

คนให้ถูกต้องตามค�าสอนของศาสนา	สอนให้มีอุดมการณ์ปรัชญาชีวิตอยู่บนฐานของศาสนา	2.	หลัก

ค�าสอนในพระคัมภีร์เก่าและใหม่	ค�าสอนนีใ้ช้ในวันอาทติย์โดยบาทหลวง	สอนเรือ่งความรกัและความ

เมตตาและรกัศัตรขูองท่าน	การให้อภัย	ความอดทน	3.	การด�าเนนิชีวิตของของผู้ทีเ่ป็นชาวครสิต์อยูบ่นฐาน

ของความเช่ือศรทัธาในพระเจ้า	จะพบความสขุแท้	ลดละเลกิไม่ท�าบาปและ	4.	ความสขุแท้	ชีวตินรินัดร

ที่อยู่กับพระเจ้า	 และก่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจ

ของชาติ

	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร

	 1)	ผู้บริหารทุกระดับช้ันในองค์การมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์การ	 ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์หรือผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การก�าหนดแผนด�าเนินการ	 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน

ระดับองค์การ	 และผู้บริหารระดับต้น	 ได้แก่	 หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของพนักงาน	 มีหน้าที่

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ตลอดจนควบคุมดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความรับผิดชอบของตน

โดยการสอนแนะงาน	ให้ความรูเ้ก่ียวกับงาน	ประเมนิผลการปฏิบัติงานตลอดจนปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

ของพนักงานให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

	 2)	องค์การอื่น	 ๆ	 สามารถน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์	 ไปปรับใช้ใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1)	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 2)	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

	 3)	ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาคริสต์
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