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The Administration of the Government Officials in the 
Way of Buddhism

Chamnong  Suampracom

Abstract

 This  research  aims  to  study   the  Buddhist   Doctrinal   principles   for   

personnel administration by studying Buddhist scriptures and interviewing qualified 

academics and state officers. The data is analysed and applied to the personnel 

administration of the state. 

 The research result showed that the Buddhist principles for personnel 

administration could be divided into 4 categories: namely 1) recruitment focusing on 

individual qualifications according to the doctrine, 2) development which aimed at 

improving behavior, utterance, and mind, 3) sustainability emphasizing on discipline, 

rewarding and praising the appropriate individual, 4) welfare and benefits which are 

based on the individual’s status, position and function according to the Discipline. 

The application of these principles in the personnel administration of the state results 

in a new version of Buddhist - style personnel administration in each category in 

accordance with the principles of AVINMILD, PURITATE, POP - BEC, and               

ROMPRANG, respectively.

Keywords : The personnel administration,  The Buddhist Doctrinal principles,  

  A complete Buddhist administration  
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บทน�ำ 
	 การบริหารบุคคลเป็นเร่ืองสำาคัญอย่างหนึ่งขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เนื่องจาก
เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรจากแผนงานสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	หากการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างเป็นระบบก็จะทำาให้องค์กรนั้น	ๆ	เจริญก้าวหน้า	มั่นคง	มีเสถียรภาพ	แต่ถ้า
การบรหิารงานบคุคลไมเ่ปน็ไปตามระบบและแผนงานทีก่ำาหนดไว	้กจ็ะสง่ผลใหอ้งคก์รไรป้ระสทิธภิาพและ
นำาความเสื่อมมาให้แก่องค์กร	ทำาให้องค์กรไม่เจริญก้าวหน้าและไร้เสถียรภาพ	
	 ปญัหาเร่ืองการบริหารงานบคุคลในภาครฐันัน้มีมาตลอด	เชน่	การเขา้ดำารงตำาแหนง่และการพน้
จากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีข้อถกเถียงกันว่า	 มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและคุณธรรมจริยธรรม						
หรือไม่	 เป็นต้น	 นอกจากน้ียังมีปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐในระดับต่าง	 ๆ	 ทั้งในด้านการแต่งตั้ง
และการโยกย้าย	หลายครั้งที่มีการฟ้องร้องเรื่องการแต่งตั้งและโยกย้ายตำาแหน่งที่ไม่เป็นธรรม	ตัวอย่าง
เหล่านี้ได้สร้างภาพที่ไม่ดีต่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างมาก	
	 ปัญหาท่ีเกิดกับข้าราชการประจำาท่ีพบก็มีหลายปัญหา	 เช่น	 การแต่งตั้งข้าราชการประจำาที่ไม่		
เปน็ไปตามพระราชบญัญัตแิละประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ	เนือ่งจากมีปัจจยับางประการ	เชน่	ระบบ
เส้นสาย	 ระบบอุปถัมภ์	 หรือผลประโยชน์ที่เข้ามาแทรกแซง	 ทำาให้หน่วยงานของรัฐได้ข้าราชการที่ขาด
คุณภาพ	 ขาดคุณธรรมจริยธรรม	 ไม่มีความสามารถ	 ไม่เหมาะสมกับตำาแหน่ง	 ส่งผลเสียต่อองค์กรและ
ประเทศชาติโดยรวม	
	 ปัญหาที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรรัฐอย่างมากประการหนึ่งก็คือ	ความ
ประพฤตมิชิอบของข้าราชการบางคน	เช่น	การทจุริต	คอร์รปัชนั	การใช้อำานาจหน้าทีใ่นทางทีมิ่ชอบ	เป็นต้น
สร้าง ความเสื่อมให้แก่องค์กรภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำา	 วิธีการแก้ไข
ปัญหาที่กล่าวข้างต้นมีหลายวิธี	หนึ่งในวิธีเหล่านั้นก็คือ	การมีหลักการบริหารงานบุคคลที่ดีและต้องทำาให้
ครบทั้งกระบวนการ	เริ่มตั้งแต่การสรรหา	การพัฒนา	การธำารงรักษา	และการให้สิทธิประโยชน์ที่ถูกต้อง
ตามหลักการ	กฎเกณฑ์	เสมอภาคกัน	ยุติธรรม	ปราศจากอคติ	และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
	 พระพุทธศาสนามีหลักการบริหารงานบุคคลที่น่าศึกษาและสามารถนำามาบูรณาการเข้ากับหลัก
การบริหารงานบุคคลภาครัฐได้อย่างดี	 เนื่องจากหลักการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาจะเน้น
จริยธรรมเป็นหลัก	ทั้งในด้านการสรรหา	การพัฒนา	การธำารงรักษาตัวบุคคล	และสิทธิประโยชน์ที่แต่ละ
บุคคลจะพึงได้รับ	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่ศึกษาหลักการสรรหา	การพัฒนา	การธำารงรักษา	และการให้
สิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย	จริยธรรม	บูรณาการเข้าหลักการทางพระพุทธศาสนาทั้ง	4	ด้าน	เพื่อ
ให้ได้หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพ	 เกิดระบบธรรมาภิบาลขึ้นในการบริหาร
งานบุคคลภาครัฐทุกระดับและส่งผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	
	 2.		เพือ่ประยุกต์หลกัธรรมเพือ่การบริหารงานบุคคลภาครฐัเชงิพทุธบูรณาการ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยนี้	เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร	(Documentary		Research)	โดยมีขั้นตอนของการศึกษาดัง
ต่อไปนี้
	 1.	 ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง	 ๆ	
มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายต่าง	ๆ	กำาหนดประกอบพระราชบัญญัติ
	 2.	ศกึษาประมวลจริยธรรมจากประมวลจริยธรรมทีอ่อกโดยขา้ราชการฝ่ายตา่ง	ๆ 	เช่น		ประมวล
จริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง	ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	ข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติ	และข้าราชการฝ่าย
บริหาร	เป็นต้น		
	 3.	 ศึกษาพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับหลักการบริหารงานบุคคลจากพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 เอกสาร	
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	 4.	 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา	 25	 ท่าน	 โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงปริมาณ	(Quantitative	interview)	แบบมีโครงสร้าง	(Structured)	มีการถามและตอบตาม
ประเด็นที่ตั้งไว้
	 5.	นำาข้อมูลที่ได้จากทั้ง	๔	ข้อ	ข้างต้นมาสังเคราะห์	วิเคราะห์
	 6.	นำาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
	 7.	สรุปและนำาเสนอผลการวิจัย

ผลกำรวิจัย
	 ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย	2	ประการ	ดังต่อไปนี้
 1.  หลักพุทธธรรมส�ำหรับกำรบริหำรงำนบุคคล
 การบรหิารงานบคุคลในพระพทุธศาสนาเกดิเร่ิมจากการมผีูท้ีศ่รทัธาเขา้มาขอบวชเปน็พระภกิษ	ุ
จนกระทั่งเกิดองค์กรสงฆ์ขึ้นในพระพุทธศาสนา	ในช่วงแรกพระพุทธเจ้าทรงทำาหน้าที่บริหารด้วยพระองค์
เอง	ตอ่มาไดท้รงมอบหมายหนา้ท่ีการบรหิารงานใหแ้กพ่ระสาวกและสงฆ	์โดยมพีระธรรมวนิยัเปน็แมแ่บบ
ในการบริหารจัดการให้องค์กรสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งพบว่า	 หลักการการบริหารงานบุคคลใน
พระพุทธศาสนา	จำาแนกได้	๔	ด้าน	คือ
 1.1 ด้ำนกำรสรรหำ  
	 การสรรหาบคุคลทีจ่ะเข้ามาสู่องคก์รสงฆต์อ้งเปน็ไปตามหลกัพระวนิยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกำาหนด
ไว้	เช่น	บุคคลที่จะบวชเป็นพระภิกษุต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง	ไม่เคยเป็นเดียรถีย์มาก่อน	มีอายุครบ	
20	ปีบริบูรณ์	และบิดามารดาอนุญาต	เป็นต้น	(วิ.มหา.	4/105/167)	ในช่วงแรกพระพุทธเจ้าทรงทำาหน้าที่
คัดเลือกและบริหารงานบุคคลด้วยพระองค์เอง	เห็นได้จากการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุ	อุปสัมปทาที่พระองค์
ทรงบวชใหแ้กผู่ท่ี้มาขอบวชและทรงอบรมสัง่สอนดว้ยพระองคเ์อง	ตอ่มาไดท้รงประทานหน้าทีก่ารบวชให้
แก่พระสาวกด้วยวิธีการบวชแบบติสรณูปสัมปทา	ผู้ที่บวชได้ชื่อว่า	พระอุปัชฌาย์	ส่วนผู้ที่ได้รับการบวชได้
ชื่อว่า	สัทธิวิหาริก	ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันตามพระธรรมวินัยดุจดังบิดากับบุตร	ภายหลัง
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ก็ทรงยกหน้าที่การบวชให้แก่สงฆ์	เนื่องจากทรงเห็นว่า	สงฆ์ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุตั้งแต่	4	รูปขึ้นไปจะ
มคีวามรอบคอบในการกลัน่กรองเรือ่งตา่ง	ๆ 	มากกว่าบุคคลเพียงคนเดยีวดว้ยวิธกีารบวชแบบญตัตจิตตุถ
กรรมวาจา	ผู้ที่ได้รับการบวชจะต้องอยู่ในสำานักของพระอุปัชฌาย์	ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติหน้าที่ต่อพระ
อปัุชฌาย	์ในขณะเดยีวกันพระอปุชัฌาย์ก็ทำาหน้าทีใ่หก้ารอบรมสัง่สอนทัง้ในด้านหลกัคำาสอนและการปฏบิตั	ิ
กล่าวสรุปก็คือ	การสรรหาบุคคลและผู้ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งต่าง	ๆ	ในองค์กรสงฆ์จะเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของพระธรรมวินัยเป็นสำาคัญ
 1.2 ด้ำนกำรพัฒนำ  
	 การพัฒนาบุคคลในพระพุทธศาสนานั้นจะใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่ควบคู่กันไปทั้งพฤติกรรมทางกาย	 วาจา	 และใจ	 เห็นได้จากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำามาใช้
พัฒนาบุคคลดังต่อไปนี้
	 1.2.1	หลักกัลยาณมิตตา	หมายถึง	การมีเพื่อนที่ดี	(กัลยาณมิตร)	ได้แก่	คนดีมีคุณธรรมและ
ปัญญาท่ีเรยีกว่า	สตับรุษุ	หมายถึง	คนท่ีมกีาย	วาจา	ใจสงบ	หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่ว่า	บณัฑติ	เรือ่งนีศ้กึษา
ได้จากมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คบคนที่เป็นบัณฑิต	 (ขุ.ขุ.	 25/3/7)	 และต่างฝ่ายต่างเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน	เรื่องนี้ศึกษาได้จากวัตรปฏิบัติที่เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	เช่น	พระอุปัชฌาย์กับ
สัทธิวิหาริก	 อาจารย์กับลูกศิษย์	 เป็นต้น	 ซ่ึงช่วยพัฒนาบุคคลโดยองค์รวมทั้งด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี	
ความคิด	การให้ความรู้	คำาตักเตือน	คำาแนะนำา	พรำ่าสอนเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกัน	
	 1.2.2	 โยนิโสมนสิการ	 หมายถึง	 การคิดโดยแยบคาย	 คิดอย่างละเอียด	 รอบคอบ	 เป็นหลัก
พัฒนาบุคคลให้คิดเป็น	คิดอย่างถูกต้อง	มองเรื่องต่าง	ๆ	อย่างลึกซึ้ง	ไม่มองอะไรแบบผิวเผินและทำาให้
เกิดปัญญาที่นำาไปสู่เป้าหมายของพุทธธรรมอย่างแท้จริง	 ซึ่งพระเทพเวที	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	 	 (2529	 :	
676-727)	ได้กล่าวถึงวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้	10	วิธี	เช่น	การคิดแบบอริยสัจสี่	เป็นต้น		
 1.2.3	ไตรสิกขา	หมายถึง	หลักการฝึกอบรมหรือพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	3	ประการ	
ไตรสกิขาเปน็ระบบของการพฒันามนษุยท์ีค่รอบคลมุอรยิมรรคมีองค์	8	ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไว้ในมหา
โควินทสูตร	(ที.ม.	10/329/258)	คือ	ศีลที่เป็นหลักพัฒนาชีวิตและสังคมสู่สันติสุข	สมาธิที่เป็นหลักพัฒนา
จิตให้สงบ	และปัญญาที่เป็นหลักการพัฒนาจิตให้รู้แจ้ง	หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์		
	 1.2.4	ภาวนา	4		หมายถึง	การฝึกอบรมชีวิต	4	ประการ	คือ		1)	กายภาวนา	คือ	การฝึกอบรม
กายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัสทางอินทรีย์ทั้ง	๕	ได้แก่	ตา	หู	
จมกู	ลิน้	และกาย	เปน็การฝกึการควบคมุอนิทรย์ีหรอืประสาทสมัผสัไม่ใหลุ้ม่หลง	มัวเมา	เขา้ถงึและปฏิบัติ
ต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง	2) สีลภาวนา	การฝึกควบคุมพฤติกรรมตามหลักศีล	ไม่สร้างความเสียหาย
ให้แก่คนอื่น	3)	จิตภาวนา	การฝึกอบรมจิตให้ตั้งมั่น	มีคุณธรรม	4)	ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิด
ปัญญา	 รู้เข้าใจเรื่องท้ังหลายตามเป็นจริง	 รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ	 สามารถทำาจิตใจให้เป็น
อิสระ	บริสุทธิ์จากกิเลส	และพ้นจากความทุกข์	
	 1.2.5	แนวคิดแบบอริยสัจจ์		4		หมายถึง	หลักการฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลตามองค์ประกอบของ
อริยสัจ	4	ประการ	คือ	1)	ฝึกการกำาหนดรู้จักทุกข์	 (ทุกข์)	ทั้งทางกายภาพและที่ละเอียดลงไปคือความ
ทุกข์ทางจิตที่เกิดจากกิเลส	2)	ฝึกการกำาหนดรู้สาเหตุของความทุกข์	 (สมุทัย)	คือ	การวินิจฉัยความทุกข์
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ทางจิตที่มีมูลเหตุมาจากตัณหา	3)	ฝึกการกำาหนดเป้าหมายคือการดับทุกข์	(นิโรธ)	หมายถึง	พระนิพพาน
ที่ดับทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด	4)	ฝึกการลงมือขจัดความทุกข์	 (มรรค)	ตามหลักอริยมรรค	8	ประการ	การ
พัฒนาชีวิตตามหลักอริยสัจส่ีน้ีจะช่วยให้เรารู้จักปัญหา	 เข้าถึงปัญหา	 รู้ว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก
อะไร	รูว้า่ปญัหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขได	้และรู้วา่จะแกป้ญัหานัน้ไดอ้ยา่งไร	ซึง่จะสง่ผลใหบ้คุคลน้ันสามารถ
ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
   1.3 ด้ำนกำรธ�ำรงรักษำ  
	 	 	ผลการวจิยัพบวา่	พระพทุธศาสนามหีลกัการสำาคญัเกีย่วกบัการธำารงรกัษาบุคคลท่ีเป็นทรพัยากร
มนุษย์ในองค์กรสงฆ์ไว้	2	ประการ	คือ
	 	 	1.3.1	การบญัญตัพิระวนิยั	พระพทุธเจา้ไมไ่ดท้รงบญัญตัวินิยัไวต้ั้งแตต่น้	ตอ่เมือ่มพีระภกิษบุาง
รูปมีความประพฤติอันไม่เหมาะสม	ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในองค์กรสงฆ์	พระองค์	จึงทรงบัญญัติพระ
วินัยห้ามประพฤติเช่นนั้นเป็นเรื่อง	ๆ	ไป	พระวินัยข้อใดที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว	แต่ยังไม่ครอบคลุมหรือรัดกุม
พอที่จะป้องกันความประพฤติเสียหายของพระภิกษุได้ก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมโดยทรงคำานึงถึงประโยชน์	10	
ประการ	คือ	เพื่อการรับว่าดีแห่งสงฆ์	เพื่อความสำาราญแห่งสงฆ์	เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก	เพื่ออยู่สำาราญ
แหง่ภกิษผุูม้ศีลีเปน็ท่ีรัก	เพือ่ปอ้งกันอาสวะอนัจักบงัเกดิในปัจจบุนั	เพือ่กำาจดัอาสวะอันจกับงัเกดิในอนาคต	
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส	เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว	เพื่อความตั้ง
มั่นแห่งพระสัทธรรม	 และเพื่อถือตามพระวินัย	 (วิ.มหา.	 1/39/28-29)	 ทั้งนี้เพื่อรักษาผู้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบใหด้ำารงอยูไ่ดอ้ย่างสงา่งาม	ในขณะเดียวกันกเ็ปน็การปอ้งกนัการความประพฤตเิสยีหายของภกิษบุาง
รูปที่จะส่งผลเสียงต่อองค์กรสงฆ์ในภาพรวม	 รวมถึงขจัดคนที่ไม่ดีให้ออกไปจากองค์กรสงฆ์	 ซึ่งจะทำาให้
พระพุทธศาสนาดำารงอยู่ได้	 ดังนั้น	 พระวินัยจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีให้คง
อยู่คู่องค์กรสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้
	 	 	1.3.2	การยกย่องและการให้รางวัล	เร่ืองน้ีศึกษาได้จากการแต่งต้ังตำาแหน่งเอตทัคคะ	หมายถึง	
ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศด้านต่าง	 ๆ	 ที่พระพุทธเจ้าจะทรงกำาหนดตามความสามารถหรือคุณธรรมของ
พระสาวกแต่ละรูป	 (ม.ม.	13/57/55)	การแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของการรักษาทรัพยากรบุคคล
ในองค์กรสงฆ์และการใช้คนให้เหมาะกับงาน	 เห็นได้จากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกผู้เป็นเลิศด้าน
ต่าง	ๆ 	เช่น	พระสารีบุตรได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางปัญญา	พระมหาโมคคัลลานะได้รับการยกย่องว่า
เป็นเลิศทางด้านการมีฤทธิ์	 เป็นต้น	 ในปัจจุบันพบว่า	 พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้
พระราชทานสมณศกัดิแ์ก่พระสงฆแ์ละสามเณรผูป้ระพฤตดีิปฏิบตัชิอบ	ประกอบคณุความดใีหแ้กพ่ระพทุธ
ศาสนาและประเทศชาติ	 เช่น	ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช	สมเด็จพระราชาคณะ	พระราชาคณะชั้น
ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนพระครูสัญญาบัตร	 และทรงแต่งตั้งเปรียญธรรมตั้งแต่เปรียญธรรม	 3	 ประโยคจนถึง
เปรียญธรรม	 9	 ประโยค	 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่พระภิกษุและสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
และเผยแพร่คำาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความร่มเย็นของประชาชน	(พระมหานิรุตต์	ฐิตสำวโร.		2550	:	2)	
ดังนั้น	การยกย่องและการให้รางวัลจึงเป็นวิธีธำารงรักษาทรัพยากรบุคคลในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในสมัย
พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
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  1.4 ด้ำนสิทธิประโยชน์  
	 	 ผลการศกึษาพบวา่	สทิธปิระโยชนใ์นพระพทุธศาสนาจะเปน็ไปตามคณุสมบตั	ิหนา้ที	่และตำาแหนง่
ของพระภิกษุแต่ละรูปตามข้อบัญญัติทางพระวินัยเป็นสำาคัญ	แยกได้	2	สมัย	คือ		
  1.4.1	 สมัยพุทธกาล	 พระพุทธเจ้าได้ทรงกำาหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งหน้าที่					
ต่าง	ๆ	ในการบริหารองค์กรสงฆ์ไว้อย่างรัดกุม	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน	ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ตามพระธรรมวินัยที่ภิกษุรูปนั้น	ๆ	จะพึงได้รับ	เช่น	การกำาหนดให้พระ
ภิกษุที่มีพรรษา	10	ขึ้นไปเป็นอุปัชฌาย์และอาจารย์ได้	 (วิ.ม.	4/77/160-167)	และมีสิทธิ์ที่จะปกครอง	มี
พระภิกษ	ุสามเณรไวรั้บใช	้นอกจากนีย้งัพบวา่	มสีทิธปิระโยชนท์ีพ่ระภกิษสุามเณรจะพึงไดร้บัตามบทบัญญตัิ
ทางพระวินัยอีกหลายเรื่อง	เช่น	เรื่องปัจจัยสี่ที่มีผู้นำามาถวายอย่างถูกต้องตามหลักวินัย	เป็นสิทธิที่จะพึง
ไดส้ำาหรับตวับุคคล	และการแจกภตัรหรอืลาภสกัการะทีเ่กดิขึน้แกส่งฆท์ีก่ำาหนดใหเ้ปน็ไปตามลำาดบัพรรษา	
เปน็ต้น	จากตวัอยา่งดงักลา่วช้ีให้เห็นว่าสทิธปิระโยชนท์ีพ่ระภกิษสุามเณรจะไดรั้บนัน้จะตอ้งเปน็ไปตามหลกั
พระธรรมวินัยเป็นสำาคัญ
	 	 1.4.2 สมยัปจัจบุนั	พบวา่	สทิธปิระโยชนท์ีพ่ระภกิษจุะพงึไดร้บันัน้เปน็ไปตามตำาแหนง่	หนา้ทีก่าร
งานของแต่ละรูป	และข้อกำาหนดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นสำาคัญ	 เช่น	พระราชาคณะสามารถมี
พระฐานานุกรม	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของตน	เช่น	สมเด็จพระสังฆราช	มีพระฐานานุกรมได้	15	รูป	
สมเด็จพระราชาคณะมีได้	10	รูป	และพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง	(รองสมเด็จพระราชาคณะ)	มีได้	8	
รูป	เป็นต้น	แต่สิทธิประโยชน์ที่พระภิกษุจะพึงได้รับในทุกเรื่อง	เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า	จะต้องยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเป็นสำาคัญ	 เช่น	 การแต่งตั้งพระภิกษุเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ยังคงรักษาหลักการเดิม	 เช่น	 ต้องมี
พรรษา	10	ขึ้นไป	เป็นต้น

  2. กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐเชิงพุทธบูรณำกำร  
	 	 ผลการศึกษาพระราชบัญญัติ	ประมวลจริยธรรม	หลักพุทธธรรมสำาหรับการบริหารบุคคล	และ
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเมือง	การปกครอง	จำานวน	25	คน	สามารถ	
สรุปแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐเชิงพุทธบูรณาการ	ได้	4	ด้าน	ดังนี้
  2.1 ด้ำนกำรสรรหำ   
	 การสรรหาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด	ไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมโดยการคัด
เลือกคนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรราชการ	มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา	และปฏิบัติตามหลัก
ธรรม	นำาแนวทางการสรรหาบุคลากรในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	โดยมีกฎกติกาอย่างรัดกุม	คือ	มี
คณะบคุคลผูด้ำาเนนิการสรรหาอย่างถกูตอ้ง	ยุตธิรรม	ไม่มอีคต	ิและตอ้งพจิารณาเลอืกบุคคลผูมี้บคุลกิภาพ
ดีทางกาย	วาจา	และมีจิตใจดีงาม	เคารพกฎกติกา	มีมารยาท	ซึ่งแนวทางในการบริหารงานบุคคลด้านการ
สรรหา	เมือ่นำาทัง้	2	ขอ้	มาบรูณาการเขา้กนัจะไดแ้นวทางการสรรหาเรยีกบัญญตั	ิ8	ประการ	(AVINMILD) 
ประกอบด้วย
  2.1.1 A (Agreement)	การยึดหลักการและกฎเกณฑ์เป็นแม่แบบ	โดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาต้อง
ยึดพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการประเภทต่าง	ๆ 	อย่างเคร่งครัด	และถือเป็นความสำาคัญลำาดับแรกที่
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ต้องปฏิบัติโดยนำาหลักการและวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยแก่พระสงฆ์มาเป็นข้อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
 2.1.2  V (Vision)	การคัดเลือกบุคคลผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์	หมายถึง	การสรรหาต้องพิจารณา
คดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรูเ้ร่ืองกฎหมายขององค์กรอย่างท่องแท้	รูก้ฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารบุคคลอย่าง
แตกฉาน	และทราบขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าบุคคลผู้มีสัมมาทิฐิ	
 2.1.3  I (Individuality)	บคุลกิภาพด	ีรวมถงึบคุลกิภาพทางกาย	วาจา	และจติใจ		เพราะบคุลกิภาพ
สามารถสรา้งศรทัธาแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาโดยนำาหลกัเสขยิวตัรในพระพทุธศาสนาท่ีสรา้ง
ความงดงามด้านอากัปกิริยาให้แก่พระภิกษุมาประยุกต์ใช้	
 2.1.4  N (Neutral)	มีความเป็นกลาง เช่น	ข้ันตอนการสรรหาควรใช้บุคคลภายในและภายนอกท่ีมีความ
เป็นกลาง	มีจำานวนเหมาะสม	และให้มีอำานาจในการกำาหนดระเบียบท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย	โดยใช้หลักอุเบกขาธรรม	
คือ	ความเป็นกลาง	และการไม่มีอคติต่อใคร	ๆ	ในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ
	 2.1.5  M (Morality)	การยึดหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาต้องไม่ฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการ	 และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 โดยใช้หลักการแสวงหาทรัพยากรบุคคลในพระพุทธศาสนาท่ี
เน้นคุณธรรมและปัญญามาประยุกต์ใช้
 2.1.6  I (Impartial)	ความเที่ยงธรรม	คือ	การสรรหาโดยใช้วิธีสอบหรือคัดเลือก	ควรเปิดโอกาส
อย่างกว้างแก่บุคคลทั่ว	ๆ	ไป	โดยนำาหลักอคติ	4	คือ	ความไม่ลำาเอียงเพราะชอบ	ความไม่ลำาเอียงเพราะ
ชัง	ความไม่ลำาเอียงเพราะหลง	ความไม่ลำาเอียงเพราะกลัว	มาประยุกต์ใช้ 
 2.1.7 D (Doctrine)	ความเปน็ผู้ใฝ่ในสนัตธิรรม หมายถงึ	มคีวามรู้เรือ่งศาสนา		โดยเฉพาะพระพทุธ
ศาสนา	รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	และปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น	ๆ		
	 2.1.8  L	(Leadership)	ความเป็นผู้นำา ข้าราชการระดับสูง	คือ	ระดับ	10-11	เทียบได้กับอุปัชฌาย์
โดยอนุโลม	พระพทุธเจ้าทรงบญัญัติไวใ้นอปุชัฌายว์ตัรวา่	พระอปุชัฌายต์อ้งเขา้ไป	ตัง้จิตสนทิสนมกบัสทิธิ
วหิารกิเหมอืนบตุร	สทิธวิหิารกิกต็อ้งเขา้ไปตัง้จติในอุปัชฌาย์เหมอืบิดาซึง่ในระบบราชการภาษาพูดเรยีกผู้
ใต้บังคับบัญชาว่า	“ลูก-น้อง”	หากผู้บังคับบัญชาจะตั้งจิตว่า	ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นเหมือน	“ลูก”	หรือ	
“น้อง”	ส่วนราชการนั้น	ๆ	ก็จะมีแต่ความสุข	ความรักใคร่ในกันและกัน	ความจำาเริญก็จะมีแก่ส่วนราชการ
นั้น	และประเทศชาติเป็นที่สุด
 2.2 ด้ำนกำรพัฒนำ   
	 การพฒันาบคุลากรพงึยดึหลกัการทางพระพุทธศาสนาท่ีเช่ือว่ามนษุย์เป็นสตัว์ทีส่ามารถฝกึได	้ดว้ย
การฝกึอบรม	การศึกษาดงูานท้ังในและตา่งประเทศ	และนำาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประกอบการ
พัฒนา	 เช่น	 ไตรสิกขา	 โดยเฉพาะการฝึกสมาธิควรมีอยู่ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการในทุกระดับ	 ซึ่ง
แนวทางในการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา	เมื่อบูรณาการทั้ง	2	ส่วน	จะได้แนวทางพัฒนาที่เรียกว่า
บัญญัติ	7	ประการ (PURITATE)	ประกอบด้วย
 2.2.1 P (Politeness)	มารยาทดี	ในข้อนี้พึงนำาหลักเสขิยวัตร	คือ	หลักการฝึกมารยาท	และจรรยา
ต่าง	ๆ	มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน		
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 2.2.2 U (Understand)	 เข้าใจ	 เข้าถึง	การเข้าใจและเข้าถึง	คือ	ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจความ
ต้องการ	ความทุกข์	ความสุข	การเป็นอยู่	อายุงาน	ความชำานาญพิเศษ	ลักษณะและความ	สามารถของผู้
ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น	โดยการนำาแบบอย่างที่พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริกด้วยจิตเมตตามา
เป็นแนวทางปฏิบัติ		
 2.2.3 R (Right	Diligence)	ความเพียรตามหลักสัมมัปปธาน	4		คือ	พยายามระวังไม่ให้ความชั่ว
เกิดขึ้น	 พยายามกำาจัดความชั่วที่เกิดขึ้น	 พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้น	 และพยายามรักษาความดีให้ตั้ง
มั่นตลอดไป		
 2.2.4 IT (Information	Technology)	ความรูด้า้นเทคโนโลยทีีท่กุคนในองคก์รตอ้งพฒันาและเรยีน
รู้เพื่อรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องซ่ึงจะทำาให้คนในองค์กรไม่ล้าสมัยและสื่อสารกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นได้	โดยนำาหลักพหุสูตร	คือ	การศึกษาเรียนรู้มากมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
	 2.2.5 A (Assemble)	การเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้จากบุคคลภายนอก
เพื่อนำามาพัฒนาองค์กรโดยนำาหลักสุตมยปัญญา	 หมายถึง	 ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนมาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
 2.2.6 T	 (Team	Work)	 การทำางานเป็นทีมถือเป็นหัวใจสำาคัญอย่างหนึ่งของทุกองค์กร	 และทุก
หน่วยงาน	โดยสร้างอุดมการณ์ใหม่	ๆ	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อการเรียนรู้โดยนำาหลักความ
สามัคคีในพระพุทธศาสนามาใช้	
 2.2.7 E (Exercise)	การฝึกอบรม	มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำาเป็นต้องฝึกฝนพัฒนา	องค์กรจะพัฒนา
ไปด้วยดีขึ้นอยู่กับการพัฒนาฝึกอบรมอย่างสม่ำาเสมอ	 ในพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรม	 มาประกอบการ
อบรมเพื่อพัฒนา	เช่น	หลักไตรสิกขา	ให้มีการอบรมตามหลักศีล	สมาธิ	และปัญญา		
 2.3 ด้ำนกำรธ�ำรงรักษำ  
	 แนวทางในการบริหารงานบุคคลด้านธำารงรักษานี้	 เมื่อบูรณาการแล้วจะได้แนวทางในการบริหาร	
ด้านการธำารงรักษาที่เรียกว่า	บัญญัติ	6	ประการ (POP – BEC)	ประกอบด้วย	
 2.3.1  P (Praise)	เห็นคุณค่าของความเป็นคนดี	ยกย่อง	เชิดชู	เพื่อให้มีเกียรติเป็นที่ประจักษ์	และ
ยกย่องและให้รางวัลตามหลักพระพุทธศาสนา	นำาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ประกอบในการธำารง
รักษา	เช่น	การยกย่อง	การให้รางวัล	และหลักธรรม	เช่น	พรหมวิหารธรรม	4	เป็นต้น
 2.3.2 O (Opportunity)	ใหโ้อกาสเตบิโตในตำาแหน่งทีส่งูขึน้ไปตามระยะเวลา		ความรู	้ความสามารถ
เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระภิกษุในตำาแหน่งเอตทัคคะ
 2.3.3 P (Possession)	ปลกูจติสำานกึความรกัองคก์ร	โดยผูบ้รหิารตอ้งมกีารปลกูจติสำานกึใหบ้คุลากร
มีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นของตน	 เพื่อจะให้ช่วยกันปกปักรักษาองค์กรให้มีเกียรติในสายตาประชาชนอยู่
ตลอดเวลา	เหมอืนอยา่งพระพทุธสาวกทีท่ำางานเพือ่พระพทุธศาสนาตามพระโอวาทของพระพทุธเจา้ทีท่รง
ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนา
	 2.3.4 B (Benefit)	 ให้ประโยชน์สูงสุด	 การให้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิประโยชน์
โดยประโยชน์ที่ให้ต้องเป็นธรรม	และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร	และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม	
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พร้อมด้วยสวัสดิการโดยนำาการให้สิทธิประโยชน์ตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนามาปรับใช้
	 2.3.5  E (Effort	to	maintain)	สรา้งวนิยัเพือ่รกัษาองค์กร	นำาหลกัการบญัญตัพิระวินัยเพือ่ปกปอ้ง
พระพุทธศาสนา	โดยสร้างกฎ	กติกา	กำากับให้เกิดความเสมอภาคโดยนำาหลักการบัญญัติพระวินัยข้อที่	10	
ที่ว่าการบัญญัติพระวินัยนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พระวินัยรักษาพระวินัย		
 2.3.6  C (Culture)	 รักษาวัฒนธรรมองค์กร	 รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีขององค์กรไว้	
และสร้างวัฒนธรรมใหม่	ๆ	ให้เกิดขึ้น	กล่าวคือการสร้างสรรค์พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม		ขจัดสิ่งที่
ไมด่อีอกไป	ในขอ้น้ีสามารถนำาหลกัการการรักษาคำาสอน	เชน่	เรือ่งสังคายนาในพระพทุธศาสนามาประยกุต์
ใช้ได้	โดยการตกลงกัน		รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีประโยชน์ไว้	กำาจัดสิ่งไม่ดีออกไป  
 2.4 ด้ำนสิทธิประโยชน์  
	 สิทธิประโยชน์ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญ	 ข้อปฏิบัติสำาหรับเรื่องนี้ก็คือ	 พึงจัดสรรผลประโยชน์อย่าง
โปรง่ใส	ใช้ระบบคุณธรรมในการรักษาสทิธปิระโยชน	์ซึง่แนวทางในการบรหิารงานบคุคลดา้นสทิธปิระโยชน์
นี	้เมือ่บรูณาการแลว้จะไดห้ลักในการบริหารงานด้านสิทธิประโยชน์ท่ีเรียกว่า	บัญญัติ		8	ประการ	(ROMPRANG)  
ประกอบด้วย	
	 2.4.1  R (Right)	ความชอบธรรม	หมายถึง	การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับ		บัญชาตามความ
ดีความชอบ	ตามอำานาจและหน้าที่ของเขา	โดยการถือตามแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์ที่พระพุทธเจ้า
ทรงประทานแก่พุทธสาวกประยุกต์ใช้	
	 2.4.2  O (Opportunity)	การเปดิโอกาส	เชน่	ใหม้กีารเปลีย่นสายงาน	เพือ่การฝกึเรยีนรูเ้พือ่เตรยีม
เป็นผู้นำา	และผู้บริหารในองค์กรในอนาคต	เป็นการเตรียมบุคลากรไว้เพื่อความเจริญ	และการสืบสานงาน
ขององค์กรให้เจริญยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	เหมือนอย่างพระพุทธศาสนาที่เปิดโอกาสในการพัฒนาตนแก่ทุกคนที่เข้า
มาบวช	
	 2.4.3 M (Moral)	การมีคุณธรรม	คือ	ข้าราชการทุกคนต้องมีหิริ	 โอตตัปปะ	ละอายบาป	เกรง
กลัวบาป	เพื่อให้มีความสันโดษ	คือพอใจในสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้	ไม่เบียดบังเอาของคนอื่นมาเป็นของตน	การ
มีหิริโอตตัปปะจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้
	 2.4.4  P (Privilege)	สิทธิพิเศษ	คือ	การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้มีเกียรติในสังคม
โดยไมเ่บียดเบียนตนเอง	โดยนำาหลกัการยกย่องใหผู้ท้ีท่ำางานดมีคีณุธรรมใหไ้ดร้บัการ	ยกยอ่งเชดิชทูัง้ภายใน
และภายนอก	เหมือนการแต่งตั้งตำาแหน่งเอตทัคคะแก่พุทธสาวกของพระพุทธเจ้า	
	 2.4.5 R (Revenue)	คา่ตอบแทนเหมาะสม	คอื	การใหค้า่ตอบแทนอยา่งเหมาะสมแกค่วามสามารถ
และสอดคล้องกับตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่	 เหมือนอย่างตำาแหน่งหน้าที่ของพระสงฆ์ที่เป็นไปตามหลัก
พระธรรมวินัย
	 2.4.6  A (Accountability) การพจิารณาอย่างโปร่งใส	การพิจารณาให้ความดคีวามชอบแกบุ่คลากร
ในองค์กรอย่างท่ัวถึง	 โดยนำาหลักการแต่งตั้งเอตทัคคะในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	 ไม่มีอคติในการ
แต่งตั้งหรือจัดสรรเรื่องสิทธิประโยชน์	ไม่ทำาลับหลัง	ซึ่งก็คือหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
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	 2.4.7 N (Neutrally)	ความเสมอภาค	การจัดสรรสิทธิประโยชน์ควรตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค	
เพือ่ใหส้ทิธปิระโยชนท่ั์วถึงกัน	ไมก่ระจกุตัวอยู่ท่ีกลุม่หน่ึงกลุม่ใดโดยเฉพาะโดยยดึหลักพรหมวหิารและการ
ปราศจากอคติเป็นหลักปฏิบัติ		
	 2.4.8  G (Gain)	ผลประโยชน์ทางการศึกษา	คือ	ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาในระดับการ
ศกึษาใหส้งู	ซึง่ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จะได้รบัทัง้บคุลากรและองคก์ร	โดยการนำาหลกัพหสุตูรในพระพทุธศาสนา
มากำาหนดแนวทางปฏิบัติให้คนในองค์กรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทุกคน

กำรอภิปรำยผล
 การวิจัยนี้พบประเด็นที่เห็นน่าจะนำามาอภิปรายคือ	 เรื่องการพัฒนาบุคคลตามหลักพุทธธรรม	
เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่า	คนเป็นตัวจักรสำาคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง	มีเสถียรภาพ	
ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง	 ๆ	 และ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการที่ต่างมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ	ต่างกันตรงที่พระพุทธศาสนาจะเน้น
การใช้หลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้ครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิต	 ทั้งพฤติกรรมทางกาย	 วาจา	 ใจ	
เช่น	หลักไตรสิกขา	ที่มุ่งพัฒนามนุษย์ให้มีพฤติกรรมทางกาย	วาจา	และใจที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีล	
การพัฒนาจิตให้มีความมั่นคง	ตั้งมั่น	เข้มแข็งด้วยสมาธิ	และมีปัญญาเห็นแจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริง
จนละความยดึตดิ	หลดุพน้จากกเิลสทีเ่ปน็สาเหตขุองความทกุขไ์ดอ้ยา่งสิน้เชงิ	เร่ืองนีส้อดคลอ้งกบัผลการ
ศกึษาของธชัสร	บนัดาลชยั	(2554	:	บทคดัยอ่)	ทีพ่บว่า	วิธกีารพัฒนาทรพัยากรมนษุยเ์ชงิพุทธระดบับุคคล
โดยใช้หลักไตรสิกขาด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่มส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานที่
มีต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
	 การนำาหลกัการทางพระพทุธศาสนามาบรูณาการใชพ้ฒันางานบคุคลนัน้จะตอ้งทำาใหค้รอบคลมุ
การบริหารงานบุคคลทั้ง	4	ด้าน	กล่าวคือ	การสรรหาบุคคลทุกระดับจะต้องคำานึงถึงคุณสมบัติของบุคคล																	
ทั้งในด้านความสามารถ	 ความประพฤติ	 และคุณธรรมเป็นหลัก	 และเป็นไปตามระเบียบขององค์กร																				
อยา่งยติุธรรม	ปราศจากอคต	ิดา้นการพฒันาจะตอ้งทำาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ดา้นวชิาความรู	้ทกัษะการทำางาน	
ความประพฤติ	และคุณธรรม	โดยใช้หลักไตรสิกขามาพัฒนาให้คนมีความสมบูรณ์พรอ้มทั้งกาย	วาจา	และ
ใจ	ด้านการธำารงรักษาต้องปลูกฝังทั้งด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร	การให้รางวัล	การยกย่อง	สนับสนุน
บุคคลที่มีความประพฤติดี	และด้านสิทธิประโยชน์ที่ต้องจัดสรรให้ทุกคนอย่างเหมาะสม	ยุติธรรม	และให้
ทุกคนตระหนักและให้การเคารพสิทธิของคนอื่น
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะกับผู้บริหำรองค์กร
	 ผู้มีอำานาจในการบริหารองค์กรควรให้ความสำาคัญหลักธรรมในการบริหารงานบุคคลทุกข้ันตอน																
ท้ังในด้านการสรรหาท่ีต้องเลือกคนท่ีเป็นคนดี	มีความสามารถและมอบหมายหน้าท่ีให้สอดคล้องกับความสามารถ
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ของแต่ละบุคคล	 เม่ือรับเข้ามาแล้วก็จะต้องพัฒนาเขาให้มีศักยภาพในการทำางานและคุณภาพภายในคือความรู้
และคุณธรรม	โดยให้ทุกคนเคารพกติกาขององค์กรและสังคม	รู้จักสิทธิประโยชน์	และให้คนได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	อันจะสร้างองค์กรให้มีความม่ันคงโดยนำาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการ
เข้ากับการบริหาร
 2. ข้อเสนอแนะต่อกำรวิจัยในคร้ังต่อไป 
	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นศกึษาเฉพาะการแตง่ตัง้ขา้ราชการระดบัสงู	คอืระดบั	10-11	อนัเปน็ตำาแหนง่
ที่ต้องโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 แต่ยังมีการแต่งตั้งบุคคลในราชการอีกจำานวนมาก	 เช่น	 ข้าราชการระดับ	 9	
บุคลากรภาครัฐที่ไม่ใช่ราชการ	เช่น	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีหรือตำาแหน่งทางการเมืองอื่น	ๆ 	เช่น	
ตำาแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา	 รองประธานรัฐสภา	 ตำาแหน่งทางการเมืองที่เข้ามาช่วยงานคณะ
กรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภา	รวมถึงตำาแหน่งราชการท้องถิ่น	คือ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	
เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	ที่น่าทำาการศึกษาวิจัย	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ในทุกภาคส่วนได้ใช้หลักพุทธธรรมไปช่วยเสริม	กำากับ	เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและประเทศ
ชาติต่อไป
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