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การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ตามหลกัพระพุทธศาสนา
สูร่ะบบการบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008*

ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล**

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธ
ศาสนาและระบบการบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และการน�าหลกัธรรมทางพระพทุธ
ศาสนามาบูรณาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 60 คน โดยใช้
แบบสอบถามและแบบประเมินเป็นเครื่องในเก็บรวมรวมข้อมูล และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS/PC ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวิจัยพบว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในพระพทุธศาสนามีลักษณะเป็นธรรมาธปิไตย
ทีม่พีระธรรมวนิยัเป็นกรอบในการปฏบิติั ส่วนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในพระพทุธศาสนาเป็นการ
พฒันาจติและปัญญาให้เป็นผูม้จีรยิธรรม และคณุธรรม ส่วนการบริหารทรพัยากรมนษุย์ตามระบบ
การบริหารคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001:2008 เป็นกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง 
อบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามข้อก�าหนด ด้านการน�าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพือ่บริหารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์สูร่ะบบการบรหิารคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 พบว่า ผลการ Pre-Test ก่อนการอบรม พนักงานมีคะแนน  =  2.39 
S.D = 0.99  และผลการ Post-Test หลังการอบรม  =  3.49 S.D = 0.48 ซึ่งแสดงว่าบุคลากร
ของบริษัท มีพัฒนาการของพฤติกรรม และการปฏิบัติงานดีขึ้นทุกข้อและทุกคน 

ค�าส�าคัญ : ทรัพยากรมนุษย์  พระพุทธศาสนา  มาตรฐาน ISO 9001:2008  บูรณาการ

* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการบริหารคุณภาพ
 มาตรฐาน ISO 9001:2008” หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษา : พระสุธีธรรมานุวัตร (ผศ.ดร) พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (ผศ.ดร) และอาจารย์ ดร.อ�านาจ บัวศิริ 
** นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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The Human Resource Management According to the 
Buddhist Principles to ISO 9001:2008 

Quality Management
Pairoj  Supparteepmongkol

Abstract

 This research aims to examine the basis of management, the development of 

human resource and the ISO 9001:2008 quality standard (of human resource 

management), in congruence with the application of Buddhist principles in the system. 

The sample size of the population is 60 people answering questionnaires that are 

later processed by the SPSS/PC computer program. 

According to the research result, human resource management is defined by the 

frames of Dhamma. Similarly, human resource development is the elevation of the 

mentality and intellect of employees, wich instills ethics and morals in them. The 

quality management system of ISO 9001:2008 is the process of the recruiting, selecting, 

delegating, and educating personnel, to improve their knowledge, skills, and experience 

to suffice the standard, and the customers. By incorporating Dhamma in human 

resource management that suffices ISO 9001:2008 standard, it is found that, prior to 

the application of Dhamma and during the pre-test, staff score   = 2.39, S.D = 0.99. 

Nevertheless the post-test score is  = 3.49 S.D = 0.48, which is an indication of 

improvement of every aspect of the performance of every employee. 

 

Key Words : Human Resource, Buddhist, ISO 9001:2008 Quality, Application



76 ปีที่9ฉบบัที่18กรกฎาคม-ธนัวาคม2557

บทน�า
 ความส�าเรจ็ขององค์กรต่าง ๆ  ของโลกตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัมาจากหลายปัจจยั ปัจจยัหนึง่กค็อื การ
มหีลกัการบริหารและการพฒันาทรพัยากรบคุคลในองค์กรทีด่ ีส�าหรบัหลกัการบริหารและพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ นั้นมีหลายแนวคิด หนึ่งในนั้นก็คือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธ
ศาสนา ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้หลักจริยธรรมในการบริหารและพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
บุคคลให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย วาจา และใจ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและสามารถน�ามา
ใช้บูรณาการเข้ากับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างดี
 ปัจจุบันโลกมีความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยแีละมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผล
ให้อง ค์ กรต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกที่รุดหน้าไปอย่างก้าว
กระโด ด  ส่งผลให้เกิดการแข่งกันสูงมากขึ้น เห็นได้จากค�ากล่าวของวรพงษ์ จงอ่อน (2550 : 1) ท่ีว่า     
“ภาคธุ ร กิจและอุตสาหกรรมจะมีความยากล�าบากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขัน
ทางการค้าสูงมากขึ้น การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น ต้องประสบปัญหาของการกีดกัน
ทางการค้า เช่นข้อก�าหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO” ผลกระทบดังกล่าวท�าให้ภาคอุตสาหกรรมและ
องค์กรต่าง ๆ  ต้องปรับตัว ศึกษาหาความรู้ ข้อมูล และข้อก�าหนดของระบบมาตรฐาน ISO
 ISO (International Organization for Standardization) เป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติว่าด้วย
การมาตรฐาน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเทคนิค (Technical committee) องค์กรประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกที่มาจากภาคอุตสาหกรรมชั้นน�าทั่วโลกประมาณ 100 ประเทศ (ปรัชญา ยศวัฒนานนท์.  ม.ป.พ. : 
12) หลายประเทศได้ยึดกฎข้อบังคับก�าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการร่วมกันขึ้น เช่น ISO 9000 
ISO 9 0 0 1 และ ISO 14000 เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่า ISO เป็นระบบมาตรฐานของสินค้า มิใช่การกีดกัน           
ทางปร ะ เ ทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์กร ISO โดยมีส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นตัวแทนของประเทศไทยและรบัมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9000  ปัจจบัุน
ได้มอีงค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 คอื ระบบการบรหิารคณุภาพตามข้อก�าหนด 
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มกีระบวนการท�างานท่ีมปีระสทิธภิาพและมีคณุภาพ (อนวิชั แก้วจ�านงค์.  2525 : 223) 
ISO และได้กลายมาเป็นเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็น
ใบเบิ ก ท างไปสู่การค้าในระดับสากลโดยมีจุดเน้นคือเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน (สมหวัง พิริยานุวัฒน์.  2549 : 9) ดังนั้น คุณภาพมาตรฐานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะสร้างความเชื่อ
มัน่ ความพึงพอใจให้กบัลกูค้าหรอืผูร้บับรกิาร ซึง่ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้องค์กรภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม
ได้มาตรฐานคุณภาพนั้นก็คือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เริ่มให้ความส�าคัญในเรื่องจริยธรรม (Ethics) เนื่องจากเห็นว่า ถ้าหากคนใน
องค์ก ร ข องตนยึดหลักจริยธรรมก็จะท�าให้องค์กรมีความมั่นคงและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกอบรมตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ” (ที.
ปา. 1 1 / 228/231) พระพุทธพจน์นี้สอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีว่า การพัฒนา
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บุคลากรคือการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนขวัญก�าลัง
ใจและคุณภาพการใช้ชีวิตในสังคม ผ่านกระบวนการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ แต่อย่างไร
ก็ตามการพฒันาจรยิธรรมท่ีส�าคญัคอืการพฒันาจติใจ (Spiritual Development) แต่ในปัจจบุนันีเ้ราจะพบ
ว่าทรั พ ยากรมนุษย์ที่เข้าสู่แรงงานยังมีศักยภาพหรือ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของภาคธุรกิจที่มุ่งหวังไว้ (ชัยวัฒน์ ผ่องจิต. 2548 : 
2)
 จากความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้วจัิยเหน็ว่า น่าจะศกึษาหลกัการบริหารและการพฒันาทรพัยากร
มนษุย์ในพระพทุธศาสนาและระบบมาตรฐาน ISO เพ่ือน�ามาบูรณาการในการบรหิารและพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
 2. เพี่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 3. เพ่ือน�าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาบรูณาการเพือ่บริหารและพฒันาทรพัยากรมนษุย์สู่ระบบ
การบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยแบ่งขอบเขตของการวิจัยไว้ 2 ด้าน ได้แก่
 1. ขอบเขตพื้นที่และประชากรที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
  1.1 ด้านพื้นที่หรือองค์กรที่ศึกษา ได้แก่ บริษัทกลอนกิจ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่128/3 
ถนนสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  1.2 ด้านประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรของบริษัทกลอนกิจ อินเตอร์เทรด จ�ากัด ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และพนักงาน จ�านวน 200 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
ระดับชั้น และการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ�านวน 60 คน
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ
  2.1 หลกัธรรมส�าหรบัการบรหิารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกและเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  2.2 แนวคิด หลักการ และข้อก�าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินตามขั้นตอนของการวิจัย ดังต่อไปนี้
 1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารรายงาน และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 2. สร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมิน และท�าการทดสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อ
มั่นของเครื่องมือที่ใช้วัด
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามความรู้ด้านหลักธรรม ได้แก่ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิ
บาท 4 และสัปปุริสธรรม 7 แบบทดสอบการปฏิบัติธรรม และแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และของตนเองทั้งก่อนและหลังการอบรม 
 4. การวเิคราะห์ข้อมลู กระท�าโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามชัฌมิา เลขคณติ (X ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่า (T-Test) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS/PC เพื่อหาระดับความคิดเห็น
 5. สรุปผลการศึกษาวิจัยแล้วจัดท�ารูปเล่มเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ผลการวิจัย
 การ ศึก ษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 นี้ ได้พบสาระส�าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไปนี้
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
  1.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  จา กกา รศึกษาพบว่า การบริหารทรัพย์กรมนุษย์ในพระพุทธศาสนามีต้นแบบมาจากการบริหาร
องค์กรสงฆ์ที่เป็นแบบธรรมาธิปไตย หมายถึง การบริหารที่ยึดพระธรรมวินัยเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งพบว่า
แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
  ระยะแรก เป็นการบรหิารแบบแบบเอกาธปิไตยโดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผูมี้อ�านาจสทิธิข์าดในการ
บริหารองค์กรสงฆ์แต่เพียงผู้เดียว เรื่องนี้ศึกษาได้จากการอุปสมบทหรือการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
หมายถงึ การบวชท่ีพระพทุธเจ้าทรงเป็นผูบ้วชให้แก่ผูศ้รทัธาทีม่าขอบวชด้วยพระองค์เอง ด้วยวิธกีารตรัส
เรียกให้บุคคลผูข้อบวชนัน้เป็นพระภิกษ ุเม่ือพระพุทธเจ้าตรสัเรยีกเสรจ็ บุคคลนัน้กเ็ป็นพระภิกษุในพระพุทธ
ศาสน าทั นที หลังจากที่ทรงบวชให้แล้ว พระองค์ก็จะทรงท�าหน้าที่ในการฝึกอบรม สั่งสอน และพัฒนา
บุคคลนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
  ระยะทีส่อง เป็นการบรหิารแบบคณาธปิไตย พระพุทธเจ้าทรงมอบอ�านาจให้แก่สาวกเป็นผูมี้อ�านาจ
ในการบริหารบางเรื่อง เรื่องนี้ศึกษาได้จากการอุปสมบทแบบติสรณคมนูปสัมปทา หมายถึง การบวชด้วย
วธิกีารกล่าวถงึพระรตันตรยัว่าเป็นทีพ่ึง่ เพือ่ให้เกดิการคล่องตวัในการบรหิารองค์กรสงฆ์ (สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  2541 : 4) ผู้บวชให้ได้ชื่อว่าพระอุปัชฌาย์ และผู้ที่บวชได้ชื่อว่าเป็น
สัทธิวิหาริกต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันตามธรรมวินัย
  ระยะที่สาม เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้นและมีผู้ศรัทธา
เข้า มาข อบวชมากข้ึน พระพุทธเจ้าจึงยกเลิกการอุปสมบททั้งสองแบบแล้วให้ใช้การอุปสมบทแบบญัตต ิ 
จตุถกรรมวาจาแทน โดยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบท แต่จะต้องเสนอญัตติขึ้นมาก่อน และผู้ที่จะบวช
จะต้ องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด เช่น ไม่เป็นโรคต้องห้ามทุกชนิด นอกจากการบรรพชา อุปสมบทแล้ว 
พระพุทธ เจ้ายังทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ 
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เช่น อธิกรณ์ (คดีความ) ที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์ และปัจจัย ลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะ
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า การใช้พระภิกษุหลายรูป (สงฆ์) ช่วยกันพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ จะช่วยท�าให้
เกิดความรัดกุมและท�าให้เกิดความชอบธรรมขึ้นแก่สงฆ์มากขึ้น
 รูปแบบของการบริหารทั้ง 3 ประการที่กล่าวมานั้น เมื่อศึกษาแล้วพบว่า จะอยู่บนหลักการของการ
บรหิารแบบธรรมาธปิไตย หมายถงึ การบรหิารทีต้่องยึดพระธรรมวินยั เนือ่งจากพระธรรมวินยัเป็นกรอบ
ของการบริหารองค์กรสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเจริญรุ่งเรื่อง ความมั่นคง และมีความพ้น
ทุกข์เป็นเป้าหมายส�าคัญ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ดังนี้
  1.1.1 กลวิธีในการบริหาร 
  การบริหารทรพัยากรมนษุย์ในพระพทุธศาสนาศกึษาได้จากการปกครองสงฆ์หลงัจากทีพ่ระพทุธเจ้า
ทรงมอบหมายให้สงฆ์ปกครองกันเองโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริก และพระ
อาจา รย์ กับอันเตวาสิกที่แต่ละฝ่ายต้องท�าหน้าที่ต่อกันด้วยความเอื้อเฟื้อ ทรงเรียกหลักการปฏิบัติต่อกัน
ว่า “วัตร” โดยให้พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์กระท�าตนดุจบิดากับสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ส่วนสัทธิ
วหิารกิและอันเตวาสกิพงึระลกึอยูเ่สมอว่าตนเป็นเหมือนบุตรของท่าน ความสมัพันธ์ดงักล่าวได้ส่งผลให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรสงฆ์ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา
  1.1.2 เครื่องมือในการบริหาร
  เมือ่มผู้ีศรัทธาเข้ามาขอบวชมากข้ึนท�าให้เกดิปัญหาในด้านปัจจยั 4 และความประพฤตอินัไม่เหมาะ
สมขอ งพร ะบางรูป พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นปกครองผู้ที่เข้ามาบวชให้ยึดถือใช้เป็น 
กรอบในการปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมหรือมารยาทที่ควรประพฤติ เรียกว่าอภิสมาจาร และพระพุทธบัญญัติ
เพิ่มเติม รวมเรียกว่าพระธรรมวินัย การบัญญัติพระธรรมวินัยนั้นพระองค์มิได้ทรงวางไว้ล่วงหน้า แต่ทรง
วางไว้ภายหลงั เม่ือมพีระภกิษรูุปใดท�าผิด ก่อให้เกดิความเสียหายขึน้ พระองค์จงึทรงบญัญติัสกิขาบทห้าม
ประพฤตเิช่นนัน้เป็นเร่ือง ๆ  ไป สกิขาบทข้อใดท่ีทรงบัญญัตไิว้แล้ว แต่ยงัไม่ครอบคลมุพอทีจ่ะป้องกันความ
ประพ ฤติ เสียหายของพระภิกษุได้ก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อให้รัดกุมย่ิงขึ้น (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า        
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2541 : 9-10) การบัญญัติพระวินัยและอภิสมาจารเป็นระบอบนิติบัญญัติแบบ
ประช าธิ ปไตยที่มุ่งปลูกจิตส�านึกว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า เนื่องจากเป็นการบัญญัติในท่ามกลาง     
คณะสงฆ์  หลังจากที่พระสงฆ์เหล่านั้นเข้าใจชัดเจนแล้ว และทุกครั้งที่ทรงบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจ้า  
จะทรงอาศัยประโยชน์ที่จะได้10 ประการ เป็นเป้าหมาย (วิ.มหา. 1/39/28-29)
  พระธรรมวนัิยถือว่าเป็นเคร่ืองมอืส�าคัญทีผู่บ้รหิารองค์กรสงฆ์คอื พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์
ใช้ในการอบรม สัง่สอน แนะน�าให้อนัเตวาสกิและสทัธวิหิารกิได้ประพฤตปิฏบิตัตินเพือ่ความเรยีบร้อยและ
ความงดงามแห่งองค์กรสงฆ์ รวมถึงใช้เป็นเครือ่งวนิจิฉยัและตดัสนิการกระท�าของผูอ้ยู่ภายใต้การปกครอง
ว่าผิดหรือถูก ส่งผลให้การบริหารงานและบุคคลในองค์กรสงฆ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย
  1.1.3 การจัดระเบียบองค์กรในพระพุทธศาสนา
  พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าหนดระเบียบและพระวินัยเรื่องต่าง ๆ ส�าหรับการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์
ไว้อย่างรัดกุมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยทรงก�าหนดให้มีผู้ท�าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้จัดแจง จัด
ที่พักให้แก่พระที่มาจากถิ่นอื่น และผู้รับผิดชอบต่อกิจต่าง ๆ  เกี่ยวกับปัจจัยสี่ เป็นต้น ทรงวางหลักอธิกรณ์ 
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คอื การตดัสนิคดคีวามทีเ่กดิขึน้กบัพระภกิษทุีต้่องด�าเนนิให้ถกูต้องตามหลักพระวินยัอย่างชอบธรรม เพ่ือ
ให้คดคีวามนัน้ระงบัยตุลิงด้วยความเรยีบร้อย ทีส่�าคญัพระองค์ทรงก�าหนดต�าแหน่งสายการบังคบับัญชา
ในองค์กรสงฆ์ พร้อมทรงก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างเหมาะสม ผู้ด�ารงอยู่ในแต่ละต�าแหน่งจะรู้ว่าตัวเอง
มีหน้าที่อย่างไร ใครสั่งการใครซึ่งเป็นไปตามสายงาน และผู้ด�ารงอยู่ในแต่ละต�าแหน่งจะต้องสามารถท�า
หน้าที่ ใ ห้เหมาะสมกับธรรมชาติของงาน เรื่ องนี้ศึกษาได้จากการทรงแต่งตั้งต�าแหน่งเอตทัคคะหมายถึง 
ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงก�าหนดแต่งตั้งตามความสามารถหรือคุณธรรมของ
แต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ (ม.ม. 13/57/55)  การแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของการกระจายอ�านาจ 
และการใช้คนให้เหมาะกับงานเพื่อจะได้ช่วยท�าภารกิจต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาให้ส�าเร็จ
  1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในพระพทุธศาสนาน้ันพบว่ามุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาบคุคลในระดบัปัจเจก
ชนเป็นหลักเพื่อให้บุคคลที่จะเข้ามาสู่องค์ กรสงฆ์เป็นคนที่มีคุณภาพสามารถที่จะสืบทอดพระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าให้ด�ารงอยู่ต่อไปได้ เรื่องนี้ ศึกษาได้จาก การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจะทรง
ก�าหนดหลักธรรมให้สอดคล้องกับภูมิหลัง เช่น อุปนิสัย และปัจจัยแวดล้อมของบุคคลที่ทรงแสดงธรรม
โปรดเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ยังศึกษาได้จากหน้าที่หลักของพระภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสกอุบาสิกา คือ การ
ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วน�าไปปฏิบัติ และท�าการเผยแผ่พระสัทธรรมวินัยให้แก่ผู้อื่น ซึ่งการศึกษาและการ
ปฏิบั ติธ รรมเป็นอีกวิธีหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญยิ่ง เมื่อกล่าวสรุปถึงหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาพบว่ามี 2 เรื่อง ส�าคัญ คือ
   1.2.1 เทคนิคการพัฒนาบุคคล
   หลักการนี้ศึกษาได้จากหลักการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีพระองค์จะทรงตรวจดูภูมิหลัง
และปัจจัยแวดล้อมของบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมโปรดด้วยพระญาณ และทรงเลือกหลักธรรมต่าง ๆ ที่
จะสอนให้เหมาะกับบุคคลนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น   
    1.2.1.1 พจิารณาถึงอุปนสิยัหรอืความเคยชนิและความประพฤตทิีย่ดึถอืปฏบิตัจินเป็น
อุปนิสัย พื้นเพนิสัยที่แท้จริงของบุคคลนั้น ๆ เช่น การโปรดยสกุลบุตร (วิ.มหา. 4/25/31-33) 
    1.2.1.2 พิจารณาจากสถานภาพ หรือสถานการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นว่าเป็น
เช่นไรเช่นการโปรดปัญจวัคคีย์ (วิ.มหา. 4/10/15-16)   
    1.2.1.3 พิจารณาพื้นฐานความรู ้ของบุคคลว่าเป็นผู ้มีพื้นความรู ้แค่ไหน (วิ.มหา. 
4/54/63-65)
    1.2.1.4 พิจารณาถึงต�าแหน่งหรือหน้าที่การงานที่บุคคลกระท�าอยู่  (สุ.ส�.อ. 25/289)       
 จากตวัอย่างข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในพระพทุธศาสนาจะให้ความส�าคญั
กบัภมูหิลังและปัจจยัแวดล้อมของบคุคลแต่ละคนทีผู่บ้รหิารจะต้องเรยีนรูว่้าบคุคลทีจ่ะเข้ามาสูอ่งค์กรนัน้
เป็นคนเช่นไร มภีมูหิลงัหรอือยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไรมาก่อน เพือ่ทีจ่ะได้พฒันาบุคคลนัน้ รวมถงึการมอบ
หมายหน้าทีใ่ห้สอดคล้องกบัภมูหิลงัหรอืพืน้ฐานของแต่ละบคุคลอนัจะส่งผลให้เขาได้รบัการพฒันาทีถ่กูจดุ
และท�าให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
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   1.2.2 หลักธรรมส�าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   หลงัจากท่ีพจิารณาภมูหิลงัของแต่ละคนแล้ว ข้ันต่อไปกค็อื การก�าหนดหลักธรรมให้สอดคล้อง
กับภูมิหลังของบุคคลนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้มีพฤติกรรมที่
ดีงามและพัฒนาจิตให้มีคุณธรรม มีปัญญาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดก่อให้
เกิดประโยชน์ที่สัมผัสได้ ดังหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงน�ามาใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
   1.2.2.1 พรหมวหิาร 4 หลกัธรรมส�าหรบัอยู่การร่วมกนัอย่างประเสรฐิ ม ี4 ประการ คือ เมตตา 
ความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงาน กรุณา ความสงสาร เห็นอกเห็นใจพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน มุทิตา การชื่นชม ยินดีในความดี ความส�าเร็จของเพื่อนร่วมงาน และอุเบกขา ความเป็น 
กลาง ความยุติธรรมที่จะต้องมีให้แก่เพื่อนร่วมงานทุกคนโดยปราศจากอคติ (ที.ปา. 11/308/280-281)
   1.2.2.2 สังคหวตัถ ุ4 หลกัธรรมส�าหรับการสร้างมนษุย์สมัพันธ์ทีดี่ต่อกนั มี 4 ประการ คอื ทาน 
การให้ การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เปยวัชชะหรือปิยวาจา การพูดจาต่อกันด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน อัตถจริยา การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือการมีจิตอาสาเพื่อผู้อื่นและองค์กร สมานัตตตา 
การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย (ที.ปา. 11/210/170)
   1.2.2.3 อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความส�าเร็จขององค์กร มี 4 ประการ คือ ฉันทะ ความมีใจ
รักในหน้าที่การงานในองค์กร วิริยะ ความเพียรพยายามท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จบรรลุตามเป้า
หมาย จิตตะ ความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน ท�างานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส�าเร็จ และวิมังสา 
การท�างานด้วยปัญญา ไม่ใช่ท�าด้วยอารมณ์หรือความรู้สึก (ที.ปา. 11/110/80-81)
 จากตัวอย่างหลักธรรมส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความส�าเร็จ
ทั้งในระดับปัจเจกชนจนถึงองค์กรตามทัศนะพระพุทธศาสนานั้นคือ ธรรม เนื่องจากธรรมเป็นเครื่องมือที่
พระพุทธเจ้าทรงน�ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับโลกิยะ คือ ความสุข 
ความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม และระดับโลกุตตระ คือ ความพ้นจากทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนา
 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008        
 จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้พบสาระ
ส�าคัญดังต่อไปนี้
  2.1 ความเป็นมาของระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
  ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO (The International Organization for Standardization เป็น 
องค์กรเอกชนซึง่ประกอบด้วยประเทศสมาชกิท่ีมาจากภาคอตุสาหกรรมชัน้น�าทัว่โลกประมาณ 100 ประเทศ 
เป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานสากล (ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล. 2552 : 14) การรวมกลุ่มกันดังกล่าวได้ส่งผลให้
องค์กรภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาองค์กรตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากลประสบความส�าเร็จในหลายเรื่อง 
เช่น ต้นทนุลดลง เพราะการท�างานมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ความเสยีหายในระบบลดลงทกุขัน้ตอน คณุภาพ
ของสนิค้าและบรกิารมคีณุภาพสม�า่เสมอ ตรงตามความต้องการของลกูค้า และบุคลากรได้รบัการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้ศักยภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
สมอ.  2551 : 16-18)
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  จากตัวอย่างของผลที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่ได้น�าข้อก�าหนดคุณภาพมาตรฐานของระบบ ISO มาใช้
จนประสบความส�าเร็จในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ระบบมาตรฐาน ISO เป็นระบบที่ก�าหนดขึ้นมา
เพื่อพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ
  2.2 แนวคิดส�าคัญของการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO  
  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO มีแนวคิดหลักว่า การบริหาร
ทรพัยากรมนษุย์ถอืเป็นภารกจิส�าคญัย่ิงต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานขององค์กร องค์กรใดทีม่ทีรพัยากร
มนุษย์ที่ดี  มีคุณภาพสูง ย่อมมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากกว่าองค์กร ที่ไม่สามารถพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ โดยเฉพาะภาคธรุกจิหรอือตุสาหกรรมต่างยอมรบัว่าคณุภาพเป็นสิง่ส�าคญั การทีจ่ะท�าให้ธรุกจิหรอื
อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการน�ากระบวนการพัฒนาทางด้านคุณภาพ
มาใช้ในการอบรมพฒันาบคุลากร (พงษ์ หรดาลและคณะ. 2546 : 127-129) แนวคดิหลกัเกีย่วกบัการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ตามระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO นี้สามารถศึกษาได้จากแนวคิดและหลักการ
ที่มีอย่างหลากหลาย เช่น
   2.2.1 ไคเซ็น (Kaizen) เป็นแนวทางการบริหารคุณภาพ ด้วยการปรับปรุงการท�างานให้ดีขึ้น
ไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบผลส�าเร็จ   
   2.2.2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQC/TQM (Total Quality Control /Total Quality 
Management) เป็นหลักการบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สินค้ามี
คุณภาพสูง การสร้างทีมงาน TQM. เป็นการบริหารจัดการท�างานเป็นทีม ท�าให้เกิดความร่วมมือในการ
ผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายและด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.2.3 แนวคิดวฏัจกัรของแดมม่ิง เป็นกระบวนการท�างานทีด่�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งไม่มทีีส่ิน้สดุ 
ตามขั้นตอน PDCA  ซึ่งย่อมาจาก“Plan - Do – Check – Action”
  แน วคิ ดและหลั ก ก า รบริหารองค์กรที่ยกตัวอย่างมามีเป้าหมายส�าคัญเพื่อน�าองค์กรไปสู่การมี
คณุภาพมาตรฐานท่ีเกิดจากความร่วมมอืของทุกคนในองค์กรทีช่่วยกนัพฒันาองค์กรของตนให้มมีาตรฐาน
ทีสู่งขึน้ตามล�าดบัอย่างต่อเนือ่งและเป็นการพฒันาทัง้ระบบตามเป้าหมายของการบรหิารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ทั้งสิ้น
  2.3 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
  ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO จะให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์เป็นอันดบัแรก 
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่จะท�าให้องค์กรมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น จึงมีข้อก�าหนดเพื่อ
สร้างคุณภาพมาตรฐานไว้หลายประการ เรื่องนี้ศึกษาได้จากข้อก�าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
ที่ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2552 : 17-23) ได้กล่าวไว้ คือ
   2.3.1 ลู ก ค้าท่ีซ้ือสินค้าต้องได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ บริษัทจึงต้องมีพนักงานที่มีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
   2.3.2 พนักงานระดับล่างจนถึงระดับผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการรักษาระบบการบริหาร
คุณภาพ
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   2 .3.3 ภายในองค์กรต้องสื่อสารนโยบายการสร้างจิตส�านึกด้านคุณภาพตามข้อก�าหนดของ
ลูกค้า
   2.3.4 บคุลากรทีท่�างานต้องมคีวามสามารถพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัการศึกษา ต้องมกีารฝึกอบรม
ทักษะอยู่เสมอ
   2.3.5 องค์กรต้องปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  ถ้าพิจารณาจากข้อก�าหนดทั้ง 5 ข้อนี้ จะพบว่า ข้อแรกเป็นเป้าหมายที่จะต้องท�าให้ส�าเร็จในฐานะ
องค์กรทีผ่ลติสนิค้าและการบรกิารให้แก่ลกูค้า โดยสรุปกคื็อคณุภาพมาตรฐานนัน่เอง ส่วนข้อทีส่องถงึข้อ
ที่ห้านั้นเป็นวิธีการพัฒนาองค์กรท่ีทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกันท�าให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ทุกคน
ต้องมส่ีวนร่วมในการพฒันาองค์กรของตนไปสูค่ณุภาพมาตรฐานซึง่จะสร้างความยอมรบัและความเชือ่ถอื
ให้แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการจากองค์กรของตน
  จา กการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาและระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001 : 2008 พบว่ามคีวามสอดคล้องกนั สามารถน�ามาบรูณาการเพือ่บรหิารทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร
ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีสุขภาพกายและจิตท่ีดีในการท�างานตามหลักการบริหารองค์กรที่พยอม         
วงศ์ศารศรี (2540 : 5) กล่าวไว้ดังต่อไปนี้
  1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล องค์กรต้องมีการวางแผนและก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ท�างานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตรงกับหลักการในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรง
คัดเลือกบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมโปรดหลักจากที่ทรงพิจารณาเห็นว่า จะบรรลุธรรมได้ หลังจากนั้นเมื่อ
มผีูท้ีศ่รทัธาประสงค์จะเข้าร่วมในองค์กรสงฆ์มากขึน้กไ็ด้ประทานให้เป็นหน้าท่ีของพระสาวกเป็นผูพิ้จารณา
ความ เหมาะสม และต่อมาก็ทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ขององค์กรสงฆ์เป็นผู้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
แทน เพื่อให้มีความรัดกุมในการคัดเลือกบุคคลมากขึ้น
  2) การบรรจแุต่งตัง้ องค์กรต้องพจิารณามอบหมายหน้าทีใ่ห้เหมาะสมกบัตวั คอื การใช้คนให้ถกู
กบังาน เรือ่งนีต้รงกบัการแต่งตัง้เอตทคัคะให้แก่พระสาวก (ม.ม. 13/57/55) ทีพ่ระพทุธเจ้าจะทรงก�าหนด
ความสามารถตามคณุสมบตัขิองแต่ละบคุคลเป็นส�าคญั เป็นตวัอย่างของการกระจายอ�านาจในการบรหิาร
และการใช้คนให้เหมาะกับความสามารถท�าให้กิจต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาประสบความส�าเร็จ
  3)  การก�าหนดหน้าที่สายบังคับบัญชา องค์กรจะต้องก�าหนดหน้าท่ีให้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนเข้าใจถึงงานและหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ เรื่องนี้ตรงกับการก�าหนดหน้าที่ของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงก�าหนดให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันตามพระธรรมวินัย เรื่องนี้ศึกษาได้จากวัตรหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ  เช่น วัตรส�าหรับพระอุปัชฌาย์กับสัทธิ
วิหาริกหรือระหว่างอาจารย์กับศิษย์ที่ทรงก�าหนดหน้าที่ทางธรรม เช่น อาจารย์ต้องมีความหวังดี มีเมตตา
ต่อศิษย์ อบรมสั่งสอนศิษย์ เป็นต้น ส่วนศิษย์ก็ต้องให้ความเคารพ เชื่อฟัง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ
ปรนนิบัติรับใช้ท่าน เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กรในที่สุด
  4) การฝึกอบรมพฒันา องค์กรต้องจดัการฝึกอบรม ให้ความรูด้้านเทคนคิเกีย่วกบังานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับคนในองค์กร เรื่องนี้ตรงกับการที่
พระพุทธเจ้าจะทรงอบรมพุทธสาวกตลอดเวลา และประทานอนุญาตให้พระสงฆ์ฝ่ายผู้บริหารฝึกอบรม 
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พระสงฆ์ทีอ่ยูภ่ายใต้การบังคบับัญชาอย่างสม�า่เสมอ จนกระทัง่บคุคลนัน้ได้บรรลธุรรมสงูสุดตามเป้าหมาย
ของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังประทานโอวาทให้แก่ชาวพุทธ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
และอุบาสิกาให้ฝึกอบรมตนอย่างสม�่าเสมอตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 หรือหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ความประมาท มัวเมาในชีวิต
 จะเหน็ว่า หลกัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในพระพทุธศาสนาสามารถน�ามาบรูณาการเข้ากบัหลกัการ
บริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้องค์กรต่าง ๆ ที่จะน�าหลักการทางพระพุทธศาสนามาใช้จะต้องท�าการ
ศกึษาหลกัการทางพระพทุธศาสนาให้เข้าใจเสยีก่อน เพ่ือให้การปฏิบัตติามหลกัการในพระพุทธศาสนาเป็น
ไปอย่างถูกต้องและเกิดผลดีในเชิงปฏิบัติเพื่อเป้าหมายขององค์กร
 3. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001 : 2008
  หลั กก ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาและระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2008  มี ความสอดคล้องกันในตัวเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในการท�าหน้าท่ี
ตามฐานะของแต่ละคน ต่างกนัตรงทีว่่า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ตามหลกัพทุธศาสนาจะเน้นการพฒันา
จิตภาพเป็นส�าคัญ ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามระบบของ ISO 9001 : 2008 นั้นจะเน้นไปที่
การพฒันามนุษย์ทางกายภาพให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพในการท�างานให้บรรลเุป้าหมายและมีมาตรฐาน
เพื่ อ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น�าแนวทางในการพัฒนาทางจิตภาพในพระพุทธ
ศาสนามาบรูณาการเข้ากบัการพฒันาการทางกายภาพเพ่ือให้ทรพัยากรมนษุย์ได้รบัการพัฒนาทัง้ทางกาย
และทางจิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง คือ บุคลากรทุกระดับของบริษัทกลอนกิจ อินเตอร์เทรด 
จ�ากดั จ�านวนทัง้สิน้ 200 คน ส�าหรบัการคดัเลอืกบคุลากรทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทีจ่ะใช้ในการวจิยันัน้ใช้วธิกีาร
สุ่มแบบระดับชั้นและเป็นการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาจริง จ�านวน 60 คน โดยมีขั้นตอน
และผลการวิจัยตามล�าดับต่อไปนี้
  3.1 ขั้นตอนของการอบรมทรัพยากรมนุษย์
   ผู้วิจัยได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรเป็นรายบุคคลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้                
   3. 1 .1 ภาคทฤษฎี เป็นการอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนา เช่น พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ 
ต้องการให้บุคคลากรทราบถึงความหมาย เข้าใจหลักธรรม และสามารถน�าหลักธรรมมาบูรณาการในการ
บรหิารจดัการได้ หลกัธรรมทีน่�ามาใช้ในอบรมครัง้นีไ้ด้จากการวิเคราะห์ SWOT โดยผูวิ้จยัได้น�าจุดอ่อนมา
แก้ไขปัญหาภายในองค์กรด้วยการน�าหลกัธรรมมาบูรณาการใช้อบรมพัฒนาในรปูแบบ T.M.D. โดยท�าการ    
Pre-Test ก่อนการอบรม พนักงานมีคะแนน X  = 2.39  S.D .= 0.99 และPost-Test หลังจบหลักสูตรการ
อบรม X  =  3.49  S.D .= 0.48 ซึ่งแสดงว่า บุคลากรของบริษัทมีพัฒนาการของพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตอาสา และการปฏิบัติงาน ดีขึ้นทุกข้อและทุกคน 
   3.1.2 การอบรมภาคปฏิบัติ ใช้การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อให้เกิดปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4 
ที่เน้ นการเฝ้าดูรูป-นามท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตอันเป็นการฝึกสติให้รู้อยู่ในปัจจุบันขณะ ในขณะเดียวกันก็จัดให้มี
การอบรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เช่น กิจกรรม 5 ส. การปฏิบัติไคเซ็น PDCA และ TQC/TQM 
เป็นต้นไปพร้อม ๆ กัน
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 3.2 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้จากการบูรณาการ
 ผลการอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติัรวมถงึข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาหลกัการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพระพุทธศาสนาข้างต้นสามารถน�ามาสร้างรูปแบบ (Model) การบูรณาการการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เรียกว่า “TMD” Model ตามแผนภูมิข้างล่างนี้

 

แผนภูมิรูปแบบการบูรณาการหลักธรรมสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008

 แผนภูมินี้อธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ดังนี้ T –Technical คือ เทคนิคหรือวิธีการบูรณาการ 
M – Management คือ การบริหารจัดการ D –Dhamma คือ หลักพุทธธรรมที่น�ามาบูรณาการ จากรูป
แบบของ “TMD” Model ดังกล่าวมีรายละเอียดของขั้นตอนดังต่อไปนี้
  Quality Of Product And Service ISO 9001 คือ สินค้าและบริการที่ต้องมาตรฐานตามระบบ
มาตรฐาน ISO ที่เกิดจากการน�าการบริหารเชิงพุทธมาใช้
  Integration หมายถึง การน�าวิธีการบริหารเชิงพุทธมาผสมผสานกับการบริหารระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO
  Management gap competency หมายถึง องค์กรที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ในการบริหารจัดการ
ความสามารถที่จ�าเป็นของบุคลากรในองค์กร   
  Competency หมายถึง ความสามารถของบคุลากรทีอ่งค์กรต้องพฒันาเพือ่ให้องค์กรมรีะบบการ
บรหิารจัดการและพฒันาตามระบบมาตรฐาน ISO ประกอบด้วยคุณสมบตัิของทรัพยากรมนษุย์ที่ส�าคญั 5 
ประการ คือ Knowledge (ความรู้) คือความรู้ในการบริหารบริหารจัดการ (M=Management) ความรู้
ตามหลักธรรม (D=Dhamma) ในพระพุทธศาสนาได้แก่ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 Skill 
(ทกัษะ) คอืความช�านาญทีบ่คุลากรในองค์กรต้องฝึกฝนทัง้ทกัษะด้านเทคนคิ (T=Technique) ทกัษะในการ
บริหารจัดการ (M=Management) และทักษะความเข้าใจของหลกัธรรม (D=Dhamma) Attitude (เจตคต)ิ 
คือ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีของบุคลากร และ Wisdom Work Place (องค์กรปัญญา) เป็นองค์กร
ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีอุปนิสัยดี มี
จริยธรรมและคุณธรรมอันดี 
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  จา กขั้นตอนและราย ละเอียดของการบูรณา ก ารหลักการบริหารและพัฒนาเชิงพุทธกับระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO ที่เรียกว่า “TMD” ข้างต้น สามารถจ�าแนก Model ที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
เหตุ (Cause) คือ Management Gap Competency เป็นกระบวนการของสาเหตุอันเป็นที่มาของสภาพ
ปัญหาขององค์กรที่ต้องแก้ไข และส่วนผล (Effect) คือ Attribute หรือ Wisdom Workplace ได้แก่ 
คณุสมบตัขิองบคุลากรในองค์กรทีมี่จรยิธรรมและคุณธรรมอันด ีมคีวามรูค้วามสามารถในการท�างาน ท�าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้าอันเป็นผลมาจากการใช้หลักธรรมมาบริหาร
และพัฒน าบุคลากรในอ งค์กร เห็นได้จากผล ก ารฝึกอบรมที่ว่า บุคลากรของบริษัทมีพัฒนาการของ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตอาสา และการปฏิบัติงานดีขึ้นทุกข้อและทุกคน      
     

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลก ารวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาสู่ระบบการบริหารคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO มปีระเด็นทีน่่าสนใจทีค่วรน�ามาอภปิรายผล คอื ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท�างาน
ของบุคลากรในบริษัทกลอนกิจ อินเตอร์เทรด จ�ากัดที่เกิดจากการน�าหลักการทางพระพุทธศาสนามา     
บูรณ าการเข้ากับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ส่งผลให้บุคลากรทุกคนที่ผ่านการอบรมมีพัฒนาการของ
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี มีจิตอาสา และปฏิบัติงานดีขึ้นทุกคน สอดคล้องกับ
แนวคิดในพระพุทธศาสนา เรื่อง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และผู้ที่ฝึกฝนตนเป็นอย่างดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ
สุดใ นหมู่มนุษย์ (ที.ปา. 11/228/231) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่มีการน�าหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เช่น งานวิจัยของพระดนัย อนาวิโล 
(บุญสาร) (2554 : บทคดัย่อ) เรือ่งการประยกุต์ใช้หลกัพทุธธรรมในสถานศกึษา : กรณศีกึษาผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาจงัหวดันครสวรรค์ทีพ่บว่า หลกัพทุธธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยหล่อหลอมให้เกดิคณุสมบัตภิายใน
ตัวบุคคล คือ คุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหาร สามารถสร้างความศรัทธา และเป็นพื้นฐาน
ทีท่�าให้เกดิความรกั ความสามคัคใีนหมูค่ณะ หากผูบ้รหิารมคีณุธรรมประกอบกบัการท�างานแล้วย่อมท�าให้
ครมูสีขุภาพจติทีด่ ีและเกดิบรรยากาศในการท�างานอย่างมีความสขุอันจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ขององค์กร
และคนในองค์กรในทีส่ดุ ชีใ้ห้เหน็ว่า หลกัพทุธธรรมสามารถน�าไปบรูณาการหรือประยกุต์ใช้กบัองค์กรหรอื
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารองค์กร คือ ผู้บริหารควรเป็นผู้ชี้น�าด้านคุณธรรม จริยธรรม ด�ารงตน
เป็นต้นแบบที่ดี และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดเป็นนโยบายของทุกปี
 2. ข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจประเมิน ISO คือ วิทยากรผู้อบรมและองค์กรที่ต้องการขอการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ควรน�าหลักธรรมต่าง ๆ มาบูรณาการใช้ในการอบรมบุคลากร 
 3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน คือ องค์กรผู้ให้การสนับสนุนการท�าระบบคุณภาพมาตรฐาน เช่น สภา
อุตสาหกรรม ควรก�าหนดหลักสูตรในการอบรมหลักธรรมควบคู่กับการอบรมท�าระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ด้วย
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 4. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย คือ ผู้ที่จะท�าการวิจัยเรื่องในลักษณะนี้ ควรมีกลุ่มทดลองมากกว่า 1 
กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบดูผลที่ได้ว่าสอดคล้องหรือแตกต่างกันและเพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้น่าเชื่อถือมากขึ้น
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