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บทคัดยอ
คำสอนของพระพุทธเจาในปหาราทสูตร แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ
ระหวาง “คน” กับ “งาน” คือ
๑. แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษขององคกรพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนวามีการศึกษา บำเพ็ญ และปฏิบัติไปตามลำดับจนบรรลุ
อรหัตตผล ชี้ใหเห็นวาการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยความเขาใจและ
ตระหนักรวมกันของคนในองคกรชวยใหการบริหารจัดการองคกรหรือองคการประสบความ
สำเร็จไดอยางดียงิ่
๒. แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองประสบความสำเร็จดำรงอยูอยาง
มั่นคงไดยาวนานเพราะสาวกไดรับการพัฒนาจนมีคุณลักษณะพิเศษคือมีการศึกษา เคารพใน
สิกขาบท มีศลี ธรรม เปนสมณศากยบุตร เขาถึงนิพพานอันเปนวิมตุ ติรสดวยโพธิปก ขิยธรรม สำเร็จ
เปนพระอริยบุคคลคือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ชีใ้ หเห็นวา
ุ ธรรมจริยธรรม
ทรัพยากรบุคคลทีไ่ ดรบั การพัฒนาใหดี มีการศึกษาเรียนรู มีระเบียบวินยั มีคณ
มีความมัน่ คงจงรักภักดี มีความเสมอภาค มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพ ชวยใหการ
ดำเนินกิจการขององคกรหรือองคการประสบความสำเร็จไดดีอยางมั่นคงนาอัศจรรย เปน
“องคกรอัจฉริยะ”
คำสำคัญ : องคกรอัจฉริยะ, องคกรแหงความเปนเลิศ
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Abstract
The Buddha’s teaching in PaharadaSutta showed the important relationship
between human and works as follows :
1. It clearly showed the special attributes of Buddhist organization in
personal resource development that they have to study their conduct, and practice
respectively until they would attain Arahanthood. It also pointed out that there was
the goal and objective by which they should understand and co-realized of the
organization management which led to success.
2. It showed that Buddhism has progressed, succeeded, and survived due
to its followers who had improved themselves until they have had their special
attributes, that is said, they were become Buddhist monks who were knowledgeable, moral, respectful to discipline and reached noble sages : Sotapanna, Sakadagami,
Anagami, Arahanta and would attain Nibbana which would be the bliss of
freedom. It also pointed out that personal resource that has been well developed,
knowledgeable and in accordance to the doctrine : morality, loyalty, equality, unity,
efficiency and quality could help in managing the organization in reaching its gold
successfully, called “Smart Organization”
Keywords : Smart Organization, Excellent Organization

องคกรอัจฉริยะ ตามแนวปหาราทสูตร

93

๑. ความนำ
องคกรทีป่ ระสบความสำเร็จอยางมัน่ คงยัง่ ยืน คือ องคกรทีพ่ งึ ประสงค เปนองคกรใน
ฝนทีท่ กุ คนปรารถนาจะไดรบั ไดครอบครองเปนเจาของ หรืออยางนอยทีส่ ดุ ก็ใหมโี อกาสไดเปน
สวนหนึง่ ขององคกรในฝนนัน้ จึงพยายามดำเนินการไปเพือ่ ใหสมหวังดังความปรารถนาทีต่ งั้ ไว
กระนัน้ การสรางใหองคกรประสบความสำเร็จไดตามทีฝ่ น ปรารถนาไวนนั้ นับเปนสิง่ ทีย่ ากลำบาก
แตสงิ่ ทีย่ ากลำบากยิง่ กวานัน้ ก็คอื การธำรงรักษาความสำเร็จนัน้ ใหดำรงคงอยกู บั องคกรไดตลอด
กาลยาวนาน ยิง่ ในสภาพแวดลอมของโลกยุคปจจุบนั ทีเ่ ต็มไปดวยการแขงขัน มีความเปลีย่ น
แปลงอยตู ลอดเวลา และการเกิดเหตุการณวกิ ฤติตา ง ๆ อยเู ปนประจำไมขาดสาย การทีจ่ ะรักษา
ความสำเร็จขององคกรใหยนื ยงมัน่ คงตอไปดวยดีนนั้ องคกรตองสามารถปรับเปลีย่ นตัวเองให
เทาทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใหไดอยางเหมาะสมดีทสี่ ดุ การปรับตัวขององคกรนีร้ วมถึง
การเปลีย่ นแปลงโครงสราง ระบบกระบวนการในการทำงาน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทำงาน กระทัง่
วัฒนธรรมและความเชือ่ ของบุคลากรในองคกรนัน้ ๆ ดวย ทีส่ ำคัญยิง่ ก็คอื ในปจจุบนั นีเ้ ปนที่
ยอมรับกันวาความสำเร็จขององคกรขึน้ อยกู บั คนคิดคนจัดการ คนในองคกรคือทุนมนุษยทที่ รง
คุณคา๑ องคประกอบพืน้ ฐานสำคัญขององคกรคือ “คน” กับ “งาน” การจะสรางองคกรให
ประสบความสำเร็จไดนนั้ คนในองคกรจะตองไดรบั การดูแลเอาใจใสและพัฒนาเปนพิเศษมาก
ทีส่ ดุ เนือ่ งดวยในการประกอบกิจการใด ๆ ก็ตามตองอาศัยคนในการคิดและจัดการใหองคกร
ขับเคลื่อนไปไดใหถึงเปาหมายที่กำหนดไว
ในองคกรสงฆพทุ ธศาสนา พระพุทธเจาครัน้ ตรัสรแู ลวพระองคทรงมีพระดำริจะสราง
องคกรสงฆขนึ้ ทรงกำหนดองคประกอบขององคกรไว ๒ ประการ คือ “งาน”กับ”คน” งานนัน้
ไดแกการปฏิบตั ธิ รรมทีพ่ ระองคไดตรัสรแู ลว รวมถึงการเทศนาสัง่ สอนประกาศพระธรรมนัน้ และ
คนไดแกผปู ระพฤติปฏิบตั ธิ รรมและผปู ระกาศธรรมนัน้ ทรงจำแนกคนเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) คนทีเ่ ปนบัณฑิตหมดสิน้ กิเลส กับ (๒) ปุถชุ นคนมีกเิ ลส ทรงเกิดความดำริขนึ้ วาธรรมทีพ่ ระองค
๑

ประเวศน มหารัตนสกุล, ดร., องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ปญญาชน ดิสทริบวิ เตอร
จำกัด, ๒๕๕๔), หนา ๒.
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ไดบรรลุแลวนีล้ กึ ซึง้ เห็นไดยาก รตู ามไดยาก สงบ ประณีต ไมเปนวิสยั แหงตรรกะ ละเอียด๒
ทรงเห็นวางานประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระองคนั้นเปนงานที่หนักมากและยากยิ่งนักที่คนอื่น
จะปฏิบตั ไิ ด คนทีจ่ ะปฏิบตั งิ านของพระองคไดจะตองเปนบัณฑิตเทานัน้ คนอืน่ นอกจากบัณฑิต
ไมสามารถปฏิบตั ไิ ดแนนอน ถาพระองคจะพึงสรางองคกรสงฆดว ยการแสดงธรรมประกาศพระ
พุทธศาสนา และคนอืน่ ไมมใี ครสามารถเรียนรแู ละเขาใจธรรมของพระองคได จะทำใหทรงเหน็ด
เหนือ่ ยลำบากพระวรกายเสียเปลา แตในการสรางองคกรนัน้ คนเปนทรัพยากรสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะสง
ผลตอความสำเร็จขององคกรและสามารถชวยใหองคกรธำรงความไดเปรียบทางการแขงขันได
อยางยัง่ ยืน๓ ทรงใชพทุ ธจักษุตรวจพิจารณาดูสตั วโลกแลวไดขอ มูลทีเ่ ปนองคความรเู กีย่ วกับ
ความหลากหลายของคนวามีอยหู ลายกลมุ หลายระดับตาง ๆ กัน เปรียบเทียบไดกบั ในกออุบล
ก็มที งั้ ดอกบัวทีเ่ กิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไมพน น้ำ และจมอยใู นน้ำ แสดงใหเห็นวาดอกบัวทีโ่ ผล
พนน้ำขึน้ มารับแสงอาทิตยแลวบานไดนนั้ ลวนผานวิกฤติความเปนบัวในระดับตาง ๆ มาแลวตาม
ลำดับ การทำงานในองคกรจึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองอาศัยและใหโอกาสแกความหลากหลาย
ของทรัพยากรมนุษยในสังคมอยางเทาเทียมกันตามอัตภาพของแตละบุคคล๔ จึงทรงจำแนก
คนเพือ่ พัฒนาตามระดับสติปญ
 ญาออกเปน ๔ ระดับ คือ (๑) อุคฆฏิตญ
ั ู ผเู ขาใจไดฉบั พลัน
(๒) วิปจิตญ
ั ู ผเู ขาใจตอเมือ่ ขยายความ (๓) เนยยะ ผทู พี่ อจะแนะนำได (๔) ปทปรมะ ผทู สี่ อน
๕
ใหรไู ดเพียงตัวบทคือพยัญชนะ
จากนัน้ พระองคกท็ รงเริม่ ปฏิบตั งิ านศาสนกิจสราง “องคกรสงฆพระพุทธศาสนา” ขึน้
กระทัง่ สามารถสรางพระอรหันตบคุ ลากรสงฆไดจำนวน ๖๐ รูปจึงไดมอบหมายใหพระอรหันต
เหลานัน้ มีสว นรวมชวยทำงานพระพุทธศาสนาในการเผยแผประกาศศาสนาและสรางบุคลากร
สงฆตอ ไปไมหยุดยัง้ เพือ่ ความเปนปกแผนดำรงอยอู ยางมีเสถียรภาพของงานพระพุทธศาสนา
๒
นัย วิ.ม. (ไทย) ๔/๗-๙/๑๑-๑๔.
๓
เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคิดฝาวิกฤตองคกร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๕๖), หนา ๑๑๑.
๔
เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคิดฝาวิกฤตองคกร, หนา ๑๔๗.
๕
องฺ.จตุกกฺ . (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒ (อุคฆฏิตญ
ั ูสตู ร).
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และเพือ่ ความมัน่ คงของบุคลากรในองคกรสงฆและมวลมนุษยชาติทงั้ โลก ทรงกำหนดคุณลักษณะ
ของ “คนกับงาน” ในองคกรของพระองคไวชดั เจนวา คน (บุคลากร) ในองคกรพระพุทธศาสนา
ที่พึงประสงคจะตองเปนผูเฉียบแหลม ไดรับการแนะนำ แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม
ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรม ปฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ติ ามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลวบอก แสดง
บัญญัติ กำหนด เปดเผย จำแนก ทำใหงา ยได แสดงธรรมมีปาฏิหาริยป ราบปรัปวาททีเ่ กิดขึน้
ใหเรียบรอยโดยชอบธรรมได และงานองคกร (พระพุทธศาสนา) ของพระองคจะตองบริบรู ณ
กวางขวาง แพรหลาย รจู กั กันโดยมาก มัน่ คงดี กระทัง่ เทพและมนุษยทงั้ หลายประกาศไดดี๖
ทรงสรางงานพระพุทธศาสนากับสรางคน (องคกร) ควบคกู นั มาตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๔๕
ป มีบคุ ลากรทางพระพุทธศาสนาสืบทอดงานมากระทัง่ ถึงปจจุบนั นี้ คำสอนของพระพุทธองค
มีมากมายหลายหมวดธรรม ซึง่ สามารถนำมาประยุกตใชเขากับศาสตรและวิทยาการสมัยใหม
สาขาตาง ๆ หลากหลายสาขาทัง้ ดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอด
ทั้งการบริหารจัดการองคกรและองคการที่ไดผลเปนอยางดี พระพุทธเจาตรัสถึงองคกรใน
ประเด็น “คนกับงาน” วาสังคมมนุษยในอดีตไดมกี ารแบงหนาทีแ่ บงงานกันทำไวแลว ดังนีค้ อื
(๑) มหาชนสมมต หรือกษัตริย หรือราชา มีหนาทีใ่ นการดูแลปกครอง เปนหัวหนาปกครอง
ประชาชน อาจเทียบไดกบั “ผนู ำ” หรือ “หัวหนา” ขององคกร (๒) พราหมณ กลมุ คนหรือบาง
คนทีช่ อบความสงัด อยปู า บำเพ็ญเพียรทางจิต บางคนเขียนตำราตาง ๆ เพือ่ สอนใหผอู นื่ สาธยาย
(สวดมนต) อาจเทียบไดกบั “นักวิชาการ” หรือ “ผเู ชีย่ วชาญ” ประจำองคกร (๓) เวสสะหรือ
แพศย พวกพอคานักธุรกิจ มีหนาทีป่ ระกอบการงานมีการคาขาย อาจเทียบไดกบั “ผอู ำนวย
การ” หรือ “หัวหนางาน” ระดับตาง ๆ ขององคกร (๔) ศูทร พวกคนทำงานเปนคนรับใช รับ
จาง ทำงานเล็ก ๆ นอย ๆ อาจเทียบไดกบั “พนักงาน” หรือ “บุคลากรระดับปฏิบตั กิ าร” ของ
องคกร (๕) สมณะ กษัตริย พราหมณ แพศย และศูทรเกิดความเบือ่ หนายอาชีพการงานการ
ครองเรือนแลวออกบวชเปนบรรพชิตบำเพ็ญธรรมอยใู นปา อาจเทียบไดกบั “ผทู รงคุณวุฒ”ิ หรือ
“ทีป่ รึกษา” ขององคกร๗ บุคลากรทีห่ ลากหลายเหลานีล้ ว นตองไดรบั การพัฒนาตามศักยภาพ
๖
นัย ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๘-๑๗๗/๑๑๓-๑๒๖.
๗
ดู ที.ปา (ไทย) ๑๑/๑๓๑-๑๓๕/๙๖-๙๙ (อัคคัญญสูตร).
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และหนาที่งานที่รับผิดชอบอยางทั่วถึง อันจะทำใหองคกรมีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพือ่ ชวยนำองคกรสคู วามสำเร็จและบรรลุถงึ เปาหมาย
ที่วางไวได ในปหาราทสูตร๘ มีคำสอนที่พระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณลักษณะของบุคลากรผูเปน
สมาชิกขององคกรไววา เปนคุณลักษณะพิเศษนาอัศจรรย ซึง่ สามารถนำมาอธิบายประยุกตเขา
กับศาสตรสมัยใหมกำหนดเปนรูปแบบการสรางและพัฒนาองคกรสคู วามเปน “องคกรอัจฉริยะ”
ทีม่ ลี กั ษณะเปนองคกรมีความเปนเลิศในดานตาง ๆ มากถึง ๘ ประการ เปนองคกรนาอยแู ละ
นารวมงานดวย
บทความนีจ้ งึ นำเสนอแนวการสรางและพัฒนาองคกรสคู วามเปน “องคกรอัจฉริยะ ตาม
แนวปหาราทสูตร” โดยมงุ เนนการนำแนวคิดคำสอนในปหาราทสูตรมาประยุกตใชเพือ่ สราง
และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรนายินดี นาอยู นารวมงาน อันจะอำนวยผลใหองคกรดำเนิน
สคู วามเปนเลิศและความเปนอัจฉริยะในดานตาง ๆ สามารถดำรงอยไู ดอยางมัง่ คัง่ สันติสขุ ยัง่ ยืน
ในบริบทสังคมยุคโลกาภิวตั นไดอยางนาอัศจรรย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๒. องคกรที่ประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน
๒.๑ ปจจัยทีช่ ว ยใหองคกรประสบความสำเร็จ
มีนกั วิชาการมากมายหลายทานไดกลาวถึงปจจัยทีท่ ำใหองคกรประสบความสำเร็จ
ไวมากมายหลายประการแตกตางกันไป แตโดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา องคกรจะประสบความ
สำเร็จไดดว ยปจจัยอยางนอย ๔ ประการนีค้ อื
(๑) โครงสรางองคกร ควรแบนราบและจัดการงานในลักษณะเครือขาย๙ วางโครง
สรางในการทำงานเปนทีม ใหเล็ก กระชับ และใชงานไดงา ย แตวางเปาหมายไปสคู วามสำเร็จ
ใหมีความยิ่งใหญ๑๐

๘
ดู องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖-๒๕๑.
๙
ประเวศน มหารัตนสกุล, ดร., องคการและการจัดการ, หนา ๓๓๑.
๑๐
วิกพิ เี ดีย, [ออนไลน], แหลงทีม่ า : <www.bloggang.com/viewdia...php?id=an...>, (๑๕ กันยายน ๒๕๕๗).
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(๒) บุคลากร
๑. ผูบริหารทุกระดับ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร มี
ประสบการณและทักษะทางการบริหาร และมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน การมองไปในระยะ
ยาวถึงการรักษาไวซงึ่ มาตรฐานทีด่ ขี ององคกร
๒. พนักงานหรือเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร มีความเขาใจในเปาหมายองคกรอยาง
ชัดเจน รวมถึงวิสยั ทัศนการทำงานทีแ่ ทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมองคกรและพนักงานใชในการ
ทำงานรวมกัน เขาใจถึงวิธีการทำงานเปนทีมและทำงานรวมกันเปนอยางดี เขาใจวาวิธีที่
จะสามารถแขงขันกับองคกรอืน่ ๆ นัน้ จะตองนำพลังความสามารถของตัวเองออกมามากทีส่ ดุ
และตองปฏิบัติตามขอตกลงขององคกร มีความใฝรูในเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร
ใหม ๆ กระตือรือรนพัฒนาตนเองอยตู ลอดเวลา ยอมรับการเปลีย่ นแปลงเปนเรือ่ งปกติวสิ ยั
(๓) การบริหารจัดการองคกร กลไกการบริหารจัดการตองทำใหเสมือนมีชวี ติ ตองมี
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ใหความสำคัญกับการบริหารความเสีย่ ง มีการบริหารอยางใกลชดิ
และมีความไววางใจ๑๑ เนนผลผลิตทีเ่ ปนมากกวาผลของการทำงาน แตเปนผลผลิตทีค่ ำนึงถึง
ผลกระทบตอสังคม มีความซือ่ สัตยโปรงใสในการติดตอการสือ่ สารไปยังผรู บั บริการเพือ่ สรางความ
ไวใจและความเชือ่ ถือใหเกิดตามมา การวางแผนสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับผรู บั บริการ
ใหเกิดขึน้ ในระยะยาว องคกรปรับปรุงกลยุทธไปเรือ่ ย ๆ อยางตอเนือ่ ง โดยมงุ ความสนใจไปที่
การพัฒนาความสามารถและเพิม่ ประสบการณใหกบั บุคลากร
(๔) ระบบฐานขอมูลองคกร ตองมีขอ มูลทีค่ รบถวนสำหรับการตัดสินใจของผบู ริหาร
ไดแก ขอมูลพืน้ ฐาน ขอมูลดานผลิตภาพ ขอมูลเกีย่ วกับความสามารถและความชำนาญ และ
ขอมูลการจัดสรรทรัพยากร ตลอดทัง้ เทคโนโลยีทใี่ ชในการสือ่ สารทีท่ นั สมัย
๒.๒ องคกรยุคโลกาภิวตั น
โลกาภิวตั นเปนการหลอมรวมโลกหรือเชือ่ มโยงโลก ทำใหโลกเปนใบเดียวหรือระบบเดียว
กัน ซึง่ การหลอมรวมหรือเชือ่ มโยงมีขนาดและความเร็วในอัตราเรงกวาทีเ่ คยเปนในสมัยกอนมาก
ทางดานกระบวนการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงนั้น โลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่โลก ระบบ
๑๑

วิกพิ เี ดีย, [ออนไลน], แหลงทีม่ า : <www.wiseknow.com/blog/๒๐๐๙/๑๑/๐๖/๓๘>, ๑๕ (กันยายน ๒๕๕๗).
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เศรษฐกิจ และสังคมเปนรูปแบบเดียวกัน บูรณาการและพึง่ พิงกัน ปจจัยทีท่ ำใหโลกเล็กลงคือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสือ่ สาร และการขนสง การรวมพลังทางภูมศิ าสตรการเมือง
และเทคโนโลยีเขาดวยกัน ผลทีเ่ กิดคือระบบสังคมและการเมืองทีเ่ คยเปนระบบปด ไดเปดออก
และออนไหวตอการเปลีย่ นแปลง๑๒
องคกรยุคโลกาภิวตั น ตองพัฒนาตนเองใหมคี วามพรอมอยตู ลอดเวลา ใหมคี วามสามารถ
ปรับตัวจัดการกับเหตุการณวกิ ฤติตา ง ๆ ไมใหขดั แยงกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไป (dynamic
organization) เพราะเมือ่ วันเวลาผานไป สภาพแวดลอมเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม แนวคิดและ
ั นา
เทคนิคการบริหารทีเ่ คยใชไดดมี ากอนอาจถูกทดแทนดวยแนวคิดและเทคนิคการบริหารทีพ่ ฒ
ขึน้ มาใหมและทันสมัยกวา โดยเฉพาะในสังคมโลกปจจุบนั ทีเ่ ปนโลกยุคขอมูลขาวสารมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology ; IT) ในการบริหารจัดการอยางแพรหลาย
สิง่ สำคัญยิง่ คือบุคลากรองคกรทัง้ ผบู ริหารและพนักงานตองรทู นั กระแสโลกาภิวตั นอยางเกาะติด
สถานการณ๑๓
อาจกลาวไดวา องคกรทีป่ ระสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวตั นนนั้ จะตองมีความพรอมทัน
สมัยและคลองตัวทัง้ ในดานมิตขิ องงาน ซึง่ ประกอบดวยโครงสรางองคกร การบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมิตขิ องคนไดแกบคุ ลากรขององคกรทุกสวนทุกระดับจะตองไดรบั การ
พัฒนาใหมคี วามพรอมทุก ๆ ดานในการปฏิบตั หิ นาที่ สามารถปรับตัวไดเทาทันกับวิกฤติการณ
และการเปลีย่ นแปลงในกระแสสังคมยุคโลกาภิวตั นและทำงานไดดี มีสวัสดิการดำรงตนอยอู ยาง
มีความสุขทัง้ ในองคกรและในสังคม

๑๒
หนา ๕.
๑๓

เรืองวิทย เกษสุวรรณ, รศ. ดร., โลกาภิวัตนกับทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๕๕),
ประเวศน มหารัตนสกุล, ดร., องคการและการจัดการ, หนา ๓, ๓๓๑-๓๓๒.
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๓.๑ สาระสำคัญของปหาราทสูตร๑๔
พระพุทธเจาประทับอยู ณ ควงตนสะเดาอันเปนทีอ่ ยขู องนเฬรุยกั ษ เขตเมืองเวรัญชา
ครัง้ นัน้ ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝาพระพุทธเจาถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทแลว ยืนอยู
ณ ทีส่ มควร พระพุทธเจาตรัสถามวา “ปหาราทะ พวกอสูรตางพากันยินดีในมหาสมุทรบาง
ไหม”
ท า ว
ปหาราทะจอมอสูรกราบทูลวา “ขาแตพระองคผเู จริญ พวกอสูรตางพากันยินดีในมหาสมุทร”
พระพุทธเจาตรัสถามวา “ปหาราทะ ในมหาสมุทร มีสงิ่ นาอัศจรรย ไมเคยปรากฏเทาไร ทีพ่ วก
อสูรเห็นแลวตางพากันยินดีในมหาสมุทร” ทาวปหาราทะจอมอสูรกราบทูลวา “ขาแตพระองค
ผเู จริญ ในมหาสมุทร มีสงิ่ ทีน่ า อัศจรรย ไมเคยปรากฏ ๘ ประการ ทีพ่ วกอสูรพบเห็นแลวตาง
พากันยินดี คือ
๑. มหาสมุทรมีต่ำ ลาด ลึกลงไปโดยลำดับ ไมลกึ ชันดิง่ ลงไปทันที
๒. มหาสมุทรมีปกติคงที่ ไมลน ฝง
๓. มหาสมุทรไมอยรู ว มกับซากศพ ยอมซัดซากศพขึน้ ฝง จนถึงบนบกทันที
๔. มหานทีทกุ สาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลลงสมู หาสมุทรแลวไมเรียก
ชือ่ เดิมอีก คงเรียกวามหาสมุทรเพียงอยางเดียวเทานัน้
๕. แมน้ำทุกสาย ฝนทุกหาทีไ่ หลมารวมกันทีม่ หาสมุทรก็ไมทำใหมหาสมุทรพรองหรือ
เต็มได
๖. มหาสมุทรมีรสเดียว คือรสเค็ม
๗. มหาสมุทรมีรตั นะมากมายหลายชนิด คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา
แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แกวตาแมว
๘. มหาสมุทรเปนทีอ่ าศัยของสัตวขนาดใหญมากมาย คือ ปลาติมิ ติมงิ คละ ปลาติมริ
มิงคละ อสูร นาค คนธรรพ”
๑๔

ดู องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖-๒๕๑ (ปหาราทสูตร).
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จากนัน้ ทาวปหาราทะจอมอสูรไดทลู ถามพระพุทธเจาวา “ขาแตพระองคผเู จริญ ภิกษุ
ทัง้ หลายตางพากันยินดีในพระธรรมวินยั บางไหม” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ปหาราทะ ภิกษุ
ทัง้ หลายตางพากันยินดีในพระธรรมวินยั นี”้ ทาวปหาราทะจอมอสูรทูลถามวา “ขาแตพระองค
ผเู จริญ ในธรรมวินยั นีม้ ธี รรมนาอัศจรรย ไมเคยปรากฏเทาไร ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายพบเห็นแลวตาง
พากันยินดีในธรรมวินยั ” พระพุทธเจาตรัสตอบ “ปหาราทะ ในธรรมวินยั นี้ มีธรรมทีน่ า อัศจรรย
ไมเคยปรากฏ ๘ ประการ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายพบเห็นแลวตางพากันยินดีในธรรมวินยั คือ
๑. ธรรมวินยั นีม้ กี ารศึกษาไปตามลำดับ มีการบำเพ็ญไปตามลำดับ มีการปฏิบตั ไิ ปตาม
ลำดับ (จนบรรลุถงึ อรหัตตผล) ไมใชมกี ารบรรลุอรหัตตผลโดยทันที
๒. สาวกทัง้ หลายไมละเมิดสิกขาบททีพ่ ระองคทรงบัญญัตไิ ว แมเพราะเหตุแหงชีวติ
๓. บุคคลใดทุศลี มีธรรมเลวทราม ไมสะอาด ไมประพฤติตามพระธรรมวินยั ไมชอื่ วา
เปนสมณะ สงฆยอ มไมอยรู ว มกับบุคคลนัน้ ยอมประชุมกันนำเธอออกไปทันที
๔. วรรณะ ๔ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตใน
ธรรมวินยั นี้ ยอมละชือ่ และโคตรเดิมของตน รวมเรียกวา “สมณศากยบุตร” ทัง้ สิน้
๕. ภิกษุจำนวนมากปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุกไ็ มทำใหนพิ พานพรองหรือ
เต็มได
๖. พระธรรมวินยั มีรสเดียว คือ วิมตุ ติรส
๗. พระธรรมวินยั มีรตั นะมากมาย คือ สติปฏ ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค ๘
๘. พระธรรมวินยั นีเ้ ปนทีอ่ ยขู องผใู หญ คือ พระโสดาบัน บุคคลผปู ฏิบตั เิ พือ่ ทำใหแจง
โสดาปตติผล พระสกทาคามี บุคคลผปู ฏิบตั เิ พือ่ ทำใหแจงสกทาคามิผล พระอนาคามี บุคคล
ผปู ฏิบตั เิ พือ่ ทำใหแจงอนาคามิผล พระอรหันต บุคคลผปู ฏิบตั เิ พือ่ ทำใหแจงอรหัตตผล
๓.๒ แนวคิดการพัฒนาองคกร
คำสอนในปหาราทสูตรนี้ สามารถนำมากำหนดเปนแนวคิดในการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรนายินดี องคกรนาอยู จนสามารถเรียกวาเปน “องคกรอัจฉริยะ” ได เพราะมีสงิ่ นาอัศจรรย
หรือสิง่ ทีด่ เี ลิศอยใู นองคกร ซึง่ สามารถสรุปไดดงั นี้ คือ
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๑. องคกรมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่ชัดเจน (อรหัตตผล) และมีระบบและ
กระบวนการดำเนินการตามวัตถุประสงคเพือ่ ไปสเู ปาหมายทีก่ ำหนดไวอยางชัดเจนและเชือ่ ถือได
(การศึกษา บำเพ็ญ และปฏิบตั )ิ เปนองคกรแหงการเรียนรู
๒. บุคลากรมีความเคารพกฎ ระเบียบอยางเครงครัดยิง่ กวาชีวติ เปนองคกรแหงระเบียบ
วินยั
๓. บุคลากรมีศลี ธรรม ประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบ นิยมความถูกตองดีงาม เปนองคกรแหง
คุณธรรม
๔. บุคลากรเขามาหรือออกไปจำนวนมากเทาไร องคกรก็ดำรงอยไู ดตลอดไป ไมถงึ จุด
อิม่ ตัวหรือลมสลาย เปนองคกรแหงความมัน่ คงยัง่ ยืน
๕. บุคลากรมีศกั ดิ์ สิทธิ เสรีภาพ และเทาเทียมกันทุกระดับชัน้ เปนองคกรแหงความ
เสมอภาค
๖. บุคลากรมีความเปนน้ำหนึง่ ใจเดียว มีความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน เปน
องคกรแหงเอกภาพ
๗. มีกระบวนการหรือเครือ่ งมือทีท่ รงคุณคา หลากหลาย และใชไดผลดียงิ่ สำหรับใช
พัฒนาบุคลากรใหปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ เปนองคกรแหงประสิทธิภาพ
๘. บุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนาแลว มีคณ
ุ ภาพและสมรรถนะ เหมาะสมกับฐานะตำแหนง
ทีส่ งู ยิง่ ๆ ขึน้ ไปตามลำดับ เปนองคกรแหงคนคุณภาพ
สรุปวา จะเรียกวาเปน “องคกรอัจฉริยะ” ตามแนวปหาราทสูตรได ตองเปนองคกรที่
(๑) มีวตั ถุประสงคและเปาหมายชัดเจน มีกระบวนการดำเนินไปสเู ปาหมายนัน้ อยางเปนระบบ
และ (๒) ประกอบดวยคุณลักษณะสำคัญอยางนอย ๘ ประการ คือ (๑) เปนองคกรแหงการ
เรียนรู บุคลากรมีการเรียนรู (๒) เปนองคกรแหงระเบียบวินยั บุคลากรมีระเบียบวินยั (๓) เปน
องคกรแหงคุณธรรม บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม (๔) เปนองคกรแหงความมัน่ คงยัง่ ยืน บุคลากร
มีความมัน่ คง (๕) เปนองคกรแหงความเสมอภาค บุคลากรมีความเสมอภาค (๖) เปนองคกรแหง
เอกภาพ บุคลากรมีความเปนเอกภาพ (๗) เปนองคกรแหงประสิทธิภาพ บุคลากรมีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และ (๘) เปนองคกรแหงคนคุณภาพ บุคลากรมีคณ
ุ ภาพมีสมรรถนะสูง
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๔. การประยุกตใชคำสอนในปหาราทสูตรเพื่อการสรางและพัฒนาองคกร
อัจฉริยะ
มีผลการวิจยั พบวาองคกรทีป่ ระสบความสำเร็จ คือองคกรทีใ่ หความสำคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยทดี่ ี โดยเฉพาะเรือ่ งของการพัฒนาภาวะ
ผนู ำ การบริหารคนเกง การบริหารผลงาน และการบริหารคาตอบแทน๑๕ สอดคลองกับคำสอน
ใน ปหาราทสูตรทีม่ งุ เนนการพัฒนาบุคลากรใหมคี ณ
ุ สมบัตดิ เี ลิศมงุ สคู วามเปนองคกรอัจฉริยะ
สามารถนำมาประยุกตอธิบายเปนหลักการในการนำไปใชบริหารจัดการองคกรได ดังนี้
๔.๑ องคกรอัจฉริยะตองมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีช่ ดั เจน
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ทำทีส่ ดุ แหงทุกข โดยมีเปาหมายชัดเจน
คืออรหัตตผลและพระนิพพาน องคกรอัจฉริยะ จึงตองมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีช่ ดั เจน
(๑) วัตถุประสงคขององคกร เปนสิง่ สำคัญทีท่ กุ คนในองคกรตองรวมกันกำหนด
ขึน้ เพือ่ ใหดำเนินงานไปสเู ปาหมายทีว่ างไวรว มกัน มีทศิ ทางการทำงานทีแ่ นนอน ทำใหบคุ ลากร
ในองคกรทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตอ
วัตถุประสงค ผบู ริหารเปนผสู นับสนุนและกระตนุ เพือ่ ใหเกิดการควบคุมตนเอง
(๒) เปาหมายขององคกร การกำหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรเปนสิง่
สำคัญยิง่ ในการนำพาองคกรไปสคู วามสำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ เปาหมายทีด่ ตี อ งชัดเจนจับตองได ทุก
คนเขาใจงายและมองเห็นเปนรูปธรรม เปาหมายและนโยบายองคกรจะชวยใหบคุ ลากรเห็นภาพ
ของงานทีม่ คี วามสอดคลองกับพันธกิจองคกรไปในทิศทางเดียวกัน๑๖ เปาหมายองคกรควรมี
๑ หรือ ๒ เปาหมายสำคัญทีใ่ ชในการสือ่ สารในองคกรอยางทัว่ ถึง สวนงานยอยในองคกรจะตอง
นำเปาหมายหลักมาพิจารณากำหนดเปาหมายสวนงานของตนใหสอดคลองและสนับสนุนตอ
เปาหมายหลักนั้น
๑๕

ประคัลภ ปณฑพลังกูร, องคกรทีป่ ระสบความสำเร็จเขาบริหารคนกันอยางไร, [ออนไลน], แหลงทีม่ า :
<prakal.wordpress.com/๒๐๑๒/๐๙/๒๔/อ...>, (๑๕ กันยายน ๒๕๕๗).
๑๖
ไพนรินทร ไพธรรมโชติวัฒน, คนเกง องคกรแกรง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๖๗.
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เปาหมายทีด่ คี วรมีลกั ษณะเปน SMART คือ (๑) มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ไมควรระบุ
ใหกวางจนเกินไป และไมใชคำทีต่ อ งตีความ (S=Specific) (๒) ควรวัดไดเปนตัวเลข ประเมิน
คาเปรียบเทียบได และใชตดิ ตามผลได (M=Measurable) (๓) ตองระบุถงึ สิง่ ทีจ่ ะกระทำ และ
นำไปสกู ารกำหนดกิจกรรมรองรับไดชดั เจน (A=Action Oriented) (๔) ตองเปนจริงได แตไม
งายจนเกินไป และตองมีความทาทาย (Challenge) เพือ่ นำไปสกู ารคิดคนริเริม่ วิธกี ารใหม ๆ
อยเู สมอ (R=Realistic) (๕) ตองมีกรอบของระยะเวลาทีช่ ดั เจนแนนอนกำหนดไว อาจเปนราย
วัน สัปดาห เดือน ไตรมาส ครึง่ ป หรือ ๑ ป ไมควรตัง้ เปาหมายทีย่ าวนานเกินกวา ๑ ป สำหรับ
เป า หมายที่ บ รรลุ ใ นป นั้ น ก็ จ ะทำการตั้ ง เป า หมายที่ สู ง ขึ้ น และท า ทายยิ่ ง ขึ้ น ในป ถั ด ไปได
(T=Timely)
๔.๒ องคกรอัจฉริยะตองมีระบบและกระบวนการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีม่ กี ระบวนการดำเนินไปสเู ปาหมายอยางเปนระบบคือการ
ศึกษาไปตามลำดับ ไดแกการศึกษาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปญญา การบำเพ็ญไปตาม
ลำดับไดแก การบำเพ็ญธุดงค ๑๓ และการปฏิบตั ไิ ปตามลำดับ ไดแกอนุปส สนา ๙ มหาวิปส สนา
๑๘ อารัมมณวิภตั ติ ๓๘ และโพธิปก ขิยธรรม ๓๗๑๗ องคกรอัจฉริยะจึงตองมีระบบและกระบวน
การดำเนินไปสเู ปาหมายทีก่ ำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) ระบบ องคกรตองมีระบบคือมีการกำหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอยางชัดเจน
วาจะตองทำอะไรบางเพือ่ ใหไดผลออกมาตามทีต่ อ งการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะตองปรากฏ
ใหทราบโดยทัว่ กัน ไมวา จะอยใู นรูปของเอกสารหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ องค
ประกอบของระบบประกอบดวยปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึง่
ุ ภาพ รอนเอา
มีความสัมพันธเชือ่ มโยงกัน มีผกู ลาววา “องคกรทีม่ รี ะบบดีคอื มีตะแกรงทีม่ คี ณ
แตเพชรพลอยเขามาในองคกร โดยระบบที่ดีจะชวยสงเสริมคนเกงคนดีใหเจริญกาวหนาใน
องคการ”๑๘
๑๗
องฺ.อฏฐก. อ. ๓/๑๙/๒๔๔.
๑๘
ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒ
ั น, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๕.
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(๒) กระบวนการ องคกรตองมีกระบวนการตาง ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการปรับตัวใน
ทิศทางทีจ่ ะทำใหองคกรสามารถปรับตัวได (Adaptive) และองคกรจะตองบริหารจัดการกระบวน
การอยางมีประสิทธิผล (Effectively Managed) เพือ่ กระบวนการสามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ องคกรจึงตองมีความสามารถในการวางแผนและติดตามสมรรถนะของกระบวน
การพรอมความรับผิดชอบตอกิจกรรมในกระบวนการ
ุ ลักษณะองคกรทีด่ เี ลิศ ๘ ประการ
๔.๓ องคกรอัจฉริยะตองมีคณ
พระพุทธศาสนา (ปหาราทสูตร) เปนศาสนาทีม่ ธี รรมนาอัศจรรย ๘ ประการ องคกรอัจฉริยะ
จึงตองประกอบดวยคุณลักษณะดีเลิศพิเศษ ๘ ประการ กลาวคือตองสรางหรือพัฒนาบุคลากร
ในองคกรใหเปนองคกรมีความเปนเลิศในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงการเรียนรู
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการตืน่ รู พระพุทธเจาตรัสเปนนัยวาองคกรมีความ
เสีย่ งเปนอยางมากหากบุคลากรไรศกั ยภาพไมมกี ารเรียนรู พระองคทรงเปรียบเทียบคนไมมกี าร
เรียนรกู บั กระบือบอดวา “หากชนจำนวนมากไมมคี วามรเู ปนของตน ก็จะพึงเทีย่ วไปเหมือนกระบือ
บอดเที่ยวไปในปา๑๙ องคกรอัจฉริยะจึงตองสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการศึกษา
คนควาวิชาความรอู ยอู ยางสม่ำเสมอ เพือ่ สรางองคกรแหงการเรียนรใู หเกิดขึน้ ซึง่ เปนกลไกใน
การกระตนุ ใหบคุ ลากรเรียนรอู ยตู ลอดเวลา เปนการสรางความพรอมใหกบั บุคลากรทีจ่ ะตอบ
สนองตอการพัฒนาการทางวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางเทาทัน รวมทัง้ รเู ทา
ทันกระแสของการแขงขันแบบไรขอบเขตของโลกไรพรมแดน เมือ่ บุคลากรมีความรคู วามสามารถ
ทีท่ นั ตอสถานการณแลว ก็จะมีพลังทีจ่ ะตอสกู บั คแู ขงไดทกุ เวลาและสถานที่ ๒๐ องคกรแหงการ
เรียนรจู งึ ตองสามารถสรางความรใู หม ๆ ขึน้ มาอยางตอเนือ่ ง กระจายความรดู งั กลาวไปทัว่ องคกร
และนำความรนู นั้ มาใชกบั เทคโนโลยีและผลิตผลใหมขององคกรไดอยางรวดเร็วและตอเนือ่ งสม่ำ
เสมอ ซึง่ มีความเกีย่ วของกับกระบวนการปรับเปลีย่ นทีต่ วั บุคคลและองคกรทีด่ ำเนินไปอยางตอ
๑๙
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๑/๒๗๐ (คันธารชาดก).
๒๐
ประเวศน มหารัตนสกุล, ดร., องคการและการจัดการ, หนา ๓๒๙-๓๓๐.
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เนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดองคกรและบุคลากรแบบใหมขนึ้ อยเู สมอ๒๑ องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนด
มาตรฐานดานการเรียนรขู องบุคลากรอยางชัดเจน
(๒) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงระเบียบวินยั
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีเ่ นนการจัดระเบียบและสรางความเรียบรอยดีงามใน
สังคม มีศรัทธามีความเคารพนับถือ พระพุทธเจาตรัสถึงความไมมีระเบียบวินัยวาเปนความ
เสีย่ งอยางมากขององคกร พระองคทรงเปรียบเทียบคนไมมรี ะเบียบวินยั กับกระบือบอดเชนกัน
วา “หากชนจำนวนมากไมไดศกึ ษาวินยั อยางดี ก็จะพึงเทีย่ วไปเหมือนกระบือบอดเทีย่ วไปในปา๒๒
และตรัสถึงวินัยการรวมงานในองคกรวา (๑) มีศรัทธาเคารพยำเกรงผูนำหรือผูบังคับบัญชา
(๒) มีศรัทธาเคารพระบบการบริหาร (วัฒนธรรมองคกร) (๓) มีศรัทธาเคารพกฎระเบียบของ
องคกร (๔) มีศรัทธาเคารพยำเกรงเพือ่ นรวมงาน๒๓ ตรัสรับรองวาผมู วี นิ ยั การรวมงานในองคกร
เชนนีไ้ มมที างตกต่ำ๒๔ ทรงสรุปวา ระเบียบวินยั ในองคกรเปนอุดมมงคลคือเปนเหตุสนับสนุนให
องคกรประสบความสำเร็จ๒๕ องคกรอัจฉริยะจึงตองออกแบบบุคลากรใหเปนผมู รี ะเบียบวินยั
เคารพกฎกติกาขององคกร และกฎหมาย มีวนิ ยั ในการทำงาน เชน ตรงตอเวลา ยึดหลักการ ๕
ส. มีวนิ ยั ในการรวมงาน เคารพสิทธิของผอู นื่ ทัง้ ผบู งั คับบัญชาและผรู ว มงาน และมีวนิ ยั ในการ
ดำรงตนอยใู นสังคมอยางมีความสุข องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานระเบียบ
วินยั ของบุคลากรอยางชัดเจน เพราะระเบียบวินยั เปนระบบทีจ่ ำเปนสำหรับองคกรเพือ่ ใชฝก
คนใหมศี รัทธาในงานและในองคกร โดยเฉพาะคนเกงทีม่ ปี ระโยชนแตยงั เปนคนไมดี ๒๖

๒๑

ณัฐยา สินตระการผล และวีรวุธ มาฆะศิรานนท, การจัดการความรู, แปลและเรียบเรียงจาก Harvard
Business Review On Knowledge Management โดย Peter F. Drucker, (กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๖),
หนา ๓๕-๓๙.
๒๒
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๑/๒๗๐ (คันธารชาดก).
๒๓
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๐/๑๓๔ (จูฬสีหนาทสูตร).
๒๔
องฺ.จตุกกฺ . (ไทย) ๒๑/๗๖/๑๒๑-๑๒๒ (กุสนิ ารสูตร).
๒๕
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕/๗, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒ ; วินยั ทีศ่ กึ ษามาดี นีเ้ ปนมงคลอันสูงสุด : มงคลสูตร.
๒๖
ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒ
ั น, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.
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(๓) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงคุณธรรม
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรักความเมตตากรุณาถูกตองยุติธรรม พระ
พุทธเจาตรัสยืนยันวาคุณธรรมเปนเครือ่ งค้ำจุนองคกรใหประสบความสำเร็จไววา “สังคหธรรม
เหลานีแ้ ลชวยอมุ ชูโลก เหมือนลิม่ สลักทีย่ ดึ คุมรถซึง่ แลนไปไวไดฉะนัน้ ถาไมพงึ มีธรรมเหลานี้
มารดาหรือบิดาก็ไมพงึ ไดการนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเปนเหตุ แตเพราะบัณฑิตเล็งเห็นความ
สำคัญของสังคหธรรมเหลานี้ ฉะนัน้ บัณฑิตเหลานัน้ จึงถึงความเปนใหญและเปนผนู า สรรเสริญ”
๒๗
องคกรอัจฉิรยะตองสงเสริมบุคลากรใหมคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม ยึดหลักความรักความเมตตา
ในการทำงาน รวมงานดวยความโอบออมอารี เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ปนน้ำใจและกำลังใจแกเพือ่ น
รวมงาน มีความปรารถนาดี คำนึงประโยชนตน ประโยชนเพือ่ นรวมงาน และประโยชนของ
องคกรเปนสำคัญ และตองยึดหลักการบริหารผลงาน มีระบบการใหรางวัลความดีความชอบตาม
ผลงานที่เปนธรรม ซึ่งจะสามารถดึงดูดและจูงใจใหบุคลากรสรางผลงานที่ดีขึ้นในปตอ ๆ ไป
องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางผลงานของ
บุคลากรอยางชัดเจน
(๔) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงความมัน่ คงยัง่ ยืน
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีค่ ำนึงถึงความมัน่ คงของมนุษย พระพุทธเจาทรงรับรอง
ความมัน่ คงในองคกรสงฆไววา การบวชในองคกรสงฆพระพุทธศาสนามีความมัน่ คงตามลำดับ
๓ ระดับคือ (๑) สามารถเปลีย่ นสถานภาพของผบู วชซึง่ เดิมอาจเปนทาส กรรมกรและชาวนา
ซึ่งเปนสามัญชน ใหมีสถานภาพสูงขึ้นคือเปนภิกษุ แมแตพระเจาแผนดินก็เคารพนับถือ
(๒) สามารถยกระดับจิตของผูบวชใหสูงขึ้นถึงขั้นไดฌาน ๔ (๓) สามารถพัฒนาจิตใหได
วิชชา ๘ และความมัน่ คงอยางยิง่ คือเขาถึงพระนิพพาน๒๘ องคกรอัจฉริยะจึงตองมีหลักประกัน
ความมัน่ คงเพือ่ สรางความมัน่ ใจใหเกิดขึน้ แกบคุ ลากรหรือบุคคลภายนอกรวู า ถาเขามาทำงาน
ในองคกรนีแ้ ลว เขาจะเปนอยางไร มีการเติบโตอยางไร และสามารถทีจ่ ะประสบความสำเร็จ
๒๗
องฺ.จตุกกฺ . (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑ (สังคหสูตร).
๒๘
ดู ที.สี. (ไทย) ๙/๑๘๒-๒๔๙/๖๐-๘๔ (สามัญญผลสูตร).
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ในการทำงานไดอยางไร ตลอดทั้งมีการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิต
สวนตัวครอบครัวตลอดทัง้ สังคมของบุคลากร องคกรตองสรางแรงจูงใจเพือ่ ดึงประโยชนในตัว
บุคลากรออกมาใชใหไดมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะบุคลากรทีเ่ ปน “คนเกงและดีแตยงั ไมมปี ระโยชน”
๒๙
องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานสวัสดิการความมัน่ คงในอาชีพและชีวติ ของ
บุคลากรอยางชัดเจน
(๕) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงความเสมอภาค
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีใ่ หความเสมอภาคทางสังคม ความมีสทิ ธิเสรีภาพเสมอ
เหมือนกัน เคารพความแตกตาง พระมหากัจจายนะไดกลาวถึงความเสมอภาคเทาเทียมในองคกร
สงฆไววา “วรรณะใดออกบวช ตัง้ อยใู นศีลธรรม วรรณะนัน้ ยอมไดรบั ความนับถือ ไดรบั การ
บำรุงและไดรบั การคมุ ครองรักษาเสมอกันหมด ไมมเี วน”๓๐ องคกรอัจฉริยะตองบริหารจัดการ
องคกรใหเกิดความเสมอภาคดานศักดิศ์ รี เสรีภาพ สิทธิและโอกาสในการไดรบั การพัฒนา สิทธิ
และโอกาสในการไดรบั คาตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิและโอกาสทีจ่ ะเจริญเติบโตและประสบ
ความสำเร็จในหนาทีก่ ารงาน ตลอดทัง้ ความเสมอภาคดานอืน่ ๆ ของบุคลากรทุกระดับอยาง
เทาเทียมในทุกมิติ ไมเลือกปฏิบตั ิ องคกรตองคำนึงถึงและใหโอกาสแกความหลากหลายของ
บุคลากรในองคกรอยางเทาเทียม ไมวา จะเปนชาย หญิง คนผิวสี คนพิการ คนสูงอายุ และผมู ี
อัตลักษณหลากหลายทางเพศ๓๑ และตองแสดงใหเห็นวาทุกคนในองคกรจะไดรบั ความเสมอภาค
เทาเทียมกันในสิทธิและโอกาสทีจ่ ะไดรบั จากองคกรอยางชัดเจนตัง้ แตแรกเขา องคกรอัจฉริยะ
จึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานความเสมอภาคและสิทธิประโยชนของบุคลากรในทุก ๆ ดาน
อยางชัดเจน
(๖) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงเอกภาพ
พระพุ ท ธศาสนาเป น ศาสนาแห ง เอกภาพเพื่ อ สั น ติ ภ าพ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ถึ ง
วัฒนธรรมการดำรงชีวติ ความเปนภิกษุทถี่ อื ปฏิบตั เิ ปนแนวเดียวกันในองคกรสงฆไวเรียกวานิสสัย
๒๙
ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒ
ั น, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.
๓๐
ดู ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๑๗-๓๒๓/๓๘๒-๓๙๑ (มธุรสูตร).
๓๑
เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคิดฝาวิกฤตองคกร, หนา ๑๔๗.
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คือเครือ่ งอาศัยของบรรพชิต ซึง่ พระภิกษุสงฆจะตองยึดถือปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองคกรนีจ้ นตลอด
ชีวติ มี ๔ อยาง คือ (๑) เทีย่ วบิณฑบาต (บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำขาวทีพ่ งึ ไดดว ยปลีแขง)
(๒) นงุ หมผาบังสุกลุ จีวร (บรรพชาอาศัยผาบังสุกลุ ) (๓) อยโู คนไม (บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือ
โคนไม) (๔) ฉันยาดองดวยน้ำมูตรเนา (บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมูตรเนา)๓๒ และตรัสความสามัคคี
พรอมเพรียงในองคกรวาเปนเหตุนำความสุขความสำเร็จมาให๓๓ มีผกู ลาววา “องคกรทีด่ จี ะ
มีระบบทีด่ แู ลบุคคลในทิศ (ระดับ) ตาง ๆ ไวเปนอยางดี อีกทัง้ แตละบุคคลก็มสี ว นสนับสนุนซึง่
กันและกัน กลาวคือตางก็รหู นาทีข่ องตนเองตอบุคคลอืน่ และหนาทีข่ องตนตอองคกรเปนอยาง
ดีเชนกัน”๓๔ องคกรอัจฉิยะจึงตองสรางวัฒนธรรมองคกรทีแ่ สดงถึงความสามัคคีปรองดองมี
น้ำหนึง่ ใจเดียวกันในองคกร สรางระบบบริหารจัดการทีใ่ หโอกาสบุคลากรไดมสี ว นรวมคือรวม
คิด รวมทำ รวมประเมิน รวมปรับปรุงพัฒนา และควรมีการกำหนด “วัฒนธรรมองคกร” ที่
แสดงถึงความเปนอัตลักษณ เอกลักษณองคกรสำหรับเปนมาตรฐานในการปฏิบตั ขิ องบุคลากร
อยางเปนเอกภาพชัดเจน เพราะตัวชีว้ ดั ตัวสุดทายขององคกรคือ “ความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม”
ตัวชีว้ ดั นีเ้ ปนสิง่ ทีร่ จู กั และเขาใจกันดีในนามของแบรนด (Brand) ตราสัญลักษณขององคกร๓๕
(๗) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงประสิทธิภาพ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความหลากหลาย เปนวิภชั วาที มีการวิเคราะหจำแนก
แยกแยะดวยเหตุผล ใหความสำคัญถึงความแตกตางดานจริตอัธยาศัยและระดับสติปญ
 ญาของ
มนุษย กำหนดหลักธรรมสำหรับพัฒนาไวหลากหลายหมวดธรรมใหเหมาะสมเปนทีส่ บายตามจริต
อัธยาศัยและระดับสติปญ
 ญาของปจเจกบุคคล พระพุทธเจาตรัสถึงการทำงานตามหนาทีข่ อง
คนไววา “คนไขน้ำยอมไขน้ำ ชางศรยอมดัดลูกศร ชางไมยอ มถากไม ผมู วี ตั รดี (บัณฑิต) ยอม
ฝกตน”๓๖ องคกรอัจฉริยะตองมีวธิ กี ารบริหารจัดการทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะดานเครือ่ งมือ

๕๓.

๓๒
ดู วิ.ม. (ไทย) ๔/๗๓, ๑๒๘/๑๐๑-๑๐๒, ๑๙๗.
๓๓
นัย ขุ.อิต.ิ (ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๒-๓๖๓ (สังฆสามัคคีสตู ร).
๓๔
อางแลว, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๑๐๓.
๓๕
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๒๖.
๓๖
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔๕/๗๖ (สุขสามเณรวัตถุ), ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๙/๓๑๐, และดูเทียบ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/
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สำหรับใชในการพัฒนาบุคลากรทีใ่ หม และทันสมัย สามารถนำมาใชไดทนั ทีอยางเหมาะสมกับ
บุคลากรทีแ่ ตกตางและหลากหลายในองคกรทัง้ มิตดิ า นทักษะสมรรถนะในการทำงาน และมิติ
ของภาระงานในหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะกลมุ “คนดีและเปนประโยชนแตยงั ไมเกง” มีการ
สรางระบบบริหารคนเกงไว โดยสรางแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของ
บุคลากร มีผกู ลาววา “การหมุนเวียนงานเปนการฝกบุคลากรใหมวี สิ ยั ทัศนและมองเห็นในมุม
มองทีแ่ ตกตางไปจากเดิม ซึง่ จะชวยทำใหเกิดความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องกันและกัน รวม
ถึงยังเปนวิธกี ารพัฒนามุมมองเชิงกลยุทธไดเปนอยางดี”๓๗ องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนด
มาตรฐานดานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน
(๘) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงคนคุณภาพ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงพระอริยบุคคลซึง่ เปนบุคลากรสำคัญทีม่ คี วามสามารถ
สูง (Talent) มีความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน ทีส่ ำคัญคือเปนทัง้ “คนเกงดีและมีประโยชน” ควร
แกการรับผิดชอบงานพระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ พระพุทธเจาทรงบริหารจัดการคนเกงใน
พระพุทธศาสนา เรียกวาการตัง้ เอตทัคคะยกยองคนเกงดานตาง ๆ ไวจำนวนมาก จากพุทธบริษทั
 ญามาก มีตำแหนงหนาทีเ่ ปนอัครสาวก
๔ ผเู ปนพระอริยบุคคลทัง้ หมด เชน พระสารีบตุ รผมู ปี ญ
เบื้องขวา พระมหาโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มากมีตำแหนงหนาที่เปนอัครสาวกเบื้องซาย๓๘ องค
กรอัจฉริยะจึงตองผลิตและรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงทีเ่ รียกวา “การบริหารจัดการ
คนเกง” ในองคกร ดวยระบบการรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสมรรถนะสูงไวทำงานกับองคกร
มีระบบบริหารคาตอบแทนทีด่ ี ระบบการบริหารคาตอบแทนทีไ่ มเปนตัวเงิน ตลอดทัง้ มีการสราง
ระบบพัฒนาผนู ำของตนเอง ทำใหบคุ ลากรทุกคนมีโอกาสเติบโตขึน้ มาเปนผนู ำของหนวยงาน
และผนู ำขององคกรตามลำดับ พยายามสงเสริมใหหวั หนางานทุกระดับจะตองสรางและพัฒนา
ผนู ำของหนวยงานของตนเอง เพือ่ เตรียมพรอมรองรับการเติบโตขององคกรในอนาคต องค
กรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานผนู ำองคกรทัง้ ระดับสวนงานและระดับองคกรไวอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะควรเนนคุณสมบัตวิ า ตองเปน “คนเกงดีและมีประโยชน”๓๙
๓๗
ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒ
ั น, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๑๑๕.
๓๘
ดู องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๖๗/๒๕-๓๓ (เอตทัคควรรค).
๓๙
อางแลว, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.
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๕. บทสรุป
ความสำเร็จขององคกรคือสิง่ ทีท่ กุ คนในองคกรปรารถนา และสิง่ ทีอ่ งคกรปรารถนายิง่
กวานั้นก็คือความสามารถในการธำรงรักษาความสำเร็จนั้นใหคงอยูกับองคกรไดตลอดไป
ทรัพยากรทางการบริหารทีม่ คี วามสำคัญตอความสำเร็จและการรักษาความสำเร็จขององคกรไว
ไดนนั้ คือ “มนุษย” หรือ “คน” นัน่ เอง คนในองคกรคือทุนมนุษยทที่ รงคุณคา คนเปนผคู ดิ และ
จัดการองคกรใหขบั เคลือ่ นไปอยางสอดคลองกับสภาพบริบททางสังคมทีม่ กี ารแขงขันและเปลีย่ น
แปลงอยตู ลอดเวลา คนทุกระดับในองคกรจึงจำเปนตองไดรบั การพัฒนาใหดมี คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ซึง่ จะสงผลใหองคกรประสบความสำเร็จและดำเนิน
ไปดวยความเปนเลิศในทุก ๆ ดานอยางมัน่ คง จนสามารถกาวสคู วามเปน “องคกรอัจฉริยะ”
เปนทีร่ จู กั และยอมรับอยางแพรหลายไดในทีส่ ดุ
องคกรอัจฉริยะคือองคกรทีป่ ระสบความสำเร็จ มีความมัน่ คง มีความเปนเลิศในทุก ๆ
ดาน ทัง้ ดานมิตขิ องงาน ไดแก โครงสรางองคกร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานมิตขิ องคน ไดแกบคุ ลากรขององคกรทุกระดับทีม่ คี วามหลากหลาย ตลอดทัง้ ดานมิตขิ อง
ชุมชนสังคมและสิง่ แวดลอม ไดแก ความสำเร็จขององคกรตองไมสง ผลกระทบดานลบตอชุมชน
สังคม และสิง่ แวดลอม แตตอ งเกือ้ กูลสนับสนุนความมีสขุ ภาวะทีด่ ใี หเกิดแกชมุ ชน สังคม และ
สิง่ แวดลอม ทัง้ ในระดับทองถิน่ ประเทศชาติ และในระดับสังคมโลกอยางเปนกัลยาณมิตร
ในปหาราทสูตร พระพุทธเจาตรัสคำสอนทีส่ ามารถนำมากำหนดเปนแนวคิดในการพัฒนา
องคกรที่ประสบความสำเร็จมีความเปนเลิศใหเปน “องคกรอัจฉริยะ” ที่รวมความสำเร็จ นา
อัศจรรย นายินดี นาอยู นารวมงานดวย เพราะมีสงิ่ นาอัศจรรยหรือสิง่ ทีด่ เี ลิศอยางหลาก
หลายภายในองคกร กลาวคือองคกรอัจฉริยะนอกจากจะตองมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีช่ ดั เจน
มีระบบและกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพแลว สิง่ ทีส่ ำคัญยิง่ คือคนในองคกร บุคลากรในองคกร
ตองไดรบั การพัฒนาใหเปนผมู ศี รัทธา มีระเบียบวินยั มีศลี ธรรม เคารพสิทธิของผอู นื่ มีความ
จงรักภักดี มีความรักความสามัคคีปรองดอง มีความสุข ยอมรับการเปลีย่ นแปลง พรอมทีจ่ ะได
รับการพัฒนาในระดับทีส่ งู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป และมีความเปนผนู ำ
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การบริหารจัดการองคกรใหไดชอื่ วาเปน “องคกรอัจฉริยะ” ตามแนวคิดในปหาราทสูตร
นีจ้ งึ จำเปนตองสรางและพัฒนาองคกรใหมคี วามเปนเลิศในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. องคกรอัจฉริยะตองมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีช่ ดั เจน
๒. องคกรอัจฉริยะตองมีระบบและกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๓. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงการเรียนรู
๔. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงระเบียบวินยั
๕. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงคุณธรรม
๖. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงความมัน่ คงยัง่ ยืน
๗. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงความเสมอภาค
๘. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงเอกภาพ
๙. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงประสิทธิภาพ
๑๐. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงคนคุณภาพ
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