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บทคัดยอ
คำสอนของพระพทุธเจาในปหาราทสูตร แสดงใหเหน็ถงึความสำคญัของความสัมพนัธ

ระหวาง “คน” กบั “งาน” คอื
๑. แสดงใหเหน็ถงึคุณลกัษณะพเิศษขององคกรพระพทุธศาสนาในการพฒันาทรพัยากร

บุคคลอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนวามีการศึกษา บำเพ็ญ และปฏิบัติไปตามลำดับจนบรรลุ
อรหัตตผล ชี้ใหเห็นวาการกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยความเขาใจและ
ตระหนักรวมกันของคนในองคกรชวยใหการบริหารจัดการองคกรหรือองคการประสบความ
สำเรจ็ไดอยางดยีิง่

๒. แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองประสบความสำเร็จดำรงอยูอยาง
มั่นคงไดยาวนานเพราะสาวกไดรับการพัฒนาจนมีคุณลักษณะพิเศษคือมีการศึกษา เคารพใน
สกิขาบท มศีลีธรรม เปนสมณศากยบุตร เขาถงึนพิพานอันเปนวมิตุตริสดวยโพธิปกขิยธรรม สำเรจ็
เปนพระอรยิบคุคลคอืพระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหนัต  ชีใ้หเหน็วา
ทรพัยากรบคุคลทีไ่ดรบัการพฒันาใหด ีมกีารศกึษาเรยีนร ูมรีะเบยีบวนิยั มคีณุธรรมจรยิธรรม
มคีวามมัน่คงจงรกัภกัด ีมคีวามเสมอภาค มเีอกภาพ มปีระสทิธภิาพ และมคีณุภาพ ชวยใหการ
ดำเนินกิจการขององคกรหรือองคการประสบความสำเร็จไดดีอยางมั่นคงนาอัศจรรย เปน
“องคกรอัจฉริยะ”

คำสำคัญ  :  องคกรอัจฉริยะ, องคกรแหงความเปนเลิศ

องคกรอจัฉรยิะ ตามแนวปหาราทสตูร
พระมหาวศิติ  ธรีวโํส  ผศ., ป.ธ.๙

 อาจารยประจำสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร
ผูอำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต92

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 knowledge-
able, 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
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๑. ความนำ
องคกรท่ีประสบความสำเร็จอยางม่ันคงย่ังยนื คอื องคกรท่ีพงึประสงค เปนองคกรใน

ฝนทีท่กุคนปรารถนาจะไดรบัไดครอบครองเปนเจาของ หรอือยางนอยทีส่ดุกใ็หมโีอกาสไดเปน
สวนหนึง่ขององคกรในฝนนัน้ จงึพยายามดำเนนิการไปเพือ่ใหสมหวงัดงัความปรารถนาทีต่ัง้ไว
กระนัน้ การสรางใหองคกรประสบความสำเรจ็ไดตามท่ีฝนปรารถนาไวนัน้นับเปนส่ิงท่ียากลำบาก
แตสิง่ทีย่ากลำบากยิง่กวานัน้กค็อืการธำรงรกัษาความสำเรจ็นัน้ใหดำรงคงอยกูบัองคกรไดตลอด
กาลยาวนาน  ยิง่ในสภาพแวดลอมของโลกยคุปจจบุนัทีเ่ตม็ไปดวยการแขงขัน มคีวามเปลีย่น
แปลงอยตูลอดเวลา และการเกดิเหตกุารณวกิฤตติาง ๆ  อยเูปนประจำไมขาดสาย  การทีจ่ะรกัษา
ความสำเรจ็ขององคกรใหยนืยงม่ันคงตอไปดวยดนีัน้ องคกรตองสามารถปรับเปล่ียนตวัเองให
เทาทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ใหไดอยางเหมาะสมดีทีส่ดุ  การปรับตวัขององคกรน้ีรวมถึง
การเปลีย่นแปลงโครงสราง ระบบกระบวนการในการทำงาน เครือ่งมอืทีใ่ชในการทำงาน กระท่ัง
วฒันธรรมและความเชือ่ของบคุลากรในองคกรนัน้ ๆ ดวย  ทีส่ำคญัยิง่กค็อืในปจจบุนัน้ีเปนที่
ยอมรบักนัวาความสำเร็จขององคกรขึน้อยกูบัคนคดิคนจัดการ  คนในองคกรคอืทนุมนุษยทีท่รง
คณุคา๑  องคประกอบพ้ืนฐานสำคญัขององคกรคือ “คน” กบั “งาน” การจะสรางองคกรให
ประสบความสำเรจ็ไดนัน้ คนในองคกรจะตองไดรบัการดแูลเอาใจใสและพฒันาเปนพเิศษมาก
ทีส่ดุ เนือ่งดวยในการประกอบกิจการใด ๆ กต็ามตองอาศัยคนในการคิดและจัดการใหองคกร
ขับเคลื่อนไปไดใหถึงเปาหมายที่กำหนดไว

ในองคกรสงฆพทุธศาสนา  พระพทุธเจาครัน้ตรสัรแูลวพระองคทรงมพีระดำรจิะสราง
องคกรสงฆขึน้ ทรงกำหนดองคประกอบขององคกรไว ๒ ประการ คอื “งาน”กบั”คน” งานน้ัน
ไดแกการปฏบิตัธิรรมทีพ่ระองคไดตรสัรแูลว รวมถงึการเทศนาสัง่สอนประกาศพระธรรมนัน้  และ
คนไดแกผปูระพฤตปิฏบิตัธิรรมและผปูระกาศธรรมน้ัน  ทรงจำแนกคนเปน ๒ ประเภท คอื
(๑) คนท่ีเปนบณัฑติหมดสิน้กเิลส กบั (๒) ปถุชุนคนมกีเิลส  ทรงเกดิความดำรขิึน้วาธรรมทีพ่ระองค

๑ ประเวศน มหารตันสกลุ, ดร., องคการและการจดัการ, (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั ปญญาชน ดสิทรบิวิเตอร
จำกดั, ๒๕๕๔), หนา ๒.
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ไดบรรลุแลวนีล้กึซึง้ เหน็ไดยาก รตูามไดยาก สงบ ประณีต ไมเปนวสิยัแหงตรรกะ ละเอียด๒

ทรงเห็นวางานประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระองคนั้นเปนงานที่หนักมากและยากย่ิงนักที่คนอื่น
จะปฏบิตัไิด คนทีจ่ะปฏบิตังิานของพระองคไดจะตองเปนบณัฑิตเทาน้ัน คนอืน่นอกจากบัณฑิต
ไมสามารถปฏิบตัไิดแนนอน  ถาพระองคจะพงึสรางองคกรสงฆดวยการแสดงธรรมประกาศพระ
พทุธศาสนา และคนอ่ืนไมมใีครสามารถเรียนรแูละเขาใจธรรมของพระองคได จะทำใหทรงเหน็ด
เหน่ือยลำบากพระวรกายเสียเปลา แตในการสรางองคกรน้ัน คนเปนทรัพยากรสำคัญทีส่ดุทีจ่ะสง
ผลตอความสำเร็จขององคกรและสามารถชวยใหองคกรธำรงความไดเปรยีบทางการแขงขันได
อยางยัง่ยนื๓  ทรงใชพทุธจักษตุรวจพิจารณาดูสตัวโลกแลวไดขอมลูทีเ่ปนองคความรเูกีย่วกับ
ความหลากหลายของคนวามีอยหูลายกลมุหลายระดับตาง ๆ  กนั เปรียบเทียบไดกบัในกออุบล
กม็ทีัง้ดอกบัวทีเ่กิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยงัไมพนน้ำ และจมอยใูนน้ำ แสดงใหเหน็วาดอกบัวทีโ่ผล
พนน้ำขึน้มารบัแสงอาทติยแลวบานไดนัน้ลวนผานวกิฤตคิวามเปนบวัในระดบัตาง ๆ  มาแลวตาม
ลำดบั  การทำงานในองคกรจงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองอาศยัและใหโอกาสแกความหลากหลาย
ของทรัพยากรมนุษยในสังคมอยางเทาเทียมกันตามอัตภาพของแตละบุคคล๔  จงึทรงจำแนก
คนเพือ่พฒันาตามระดบัสตปิญญาออกเปน ๔ ระดบั คอื (๑) อคุฆฏติญั ูผเูขาใจไดฉบัพลนั
(๒) วปิจติญัู ผเูขาใจตอเม่ือขยายความ (๓) เนยยะ ผทูีพ่อจะแนะนำได  (๔) ปทปรมะ ผทูีส่อน
ใหรไูดเพยีงตวับทคอืพยญัชนะ๕

จากน้ันพระองคกท็รงเร่ิมปฏบิตังิานศาสนกิจสราง “องคกรสงฆพระพุทธศาสนา” ขึน้
กระท่ังสามารถสรางพระอรหันตบคุลากรสงฆไดจำนวน ๖๐ รปูจงึไดมอบหมายใหพระอรหันต
เหลานัน้มีสวนรวมชวยทำงานพระพทุธศาสนาในการเผยแผประกาศศาสนาและสรางบคุลากร
สงฆตอไปไมหยดุย้ัง เพือ่ความเปนปกแผนดำรงอยอูยางมเีสถียรภาพของงานพระพุทธศาสนา

๒ นยั ว.ิม. (ไทย) ๔/๗-๙/๑๑-๑๔.๓ เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคดิฝาวกิฤตองคกร, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,
๒๕๕๖), หนา ๑๑๑.๔ เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคดิฝาวกิฤตองคกร, หนา ๑๔๗.๕ องฺ.จตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒ (อคุฆฏติญัสูตูร).
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และเพ่ือความม่ันคงของบุคลากรในองคกรสงฆและมวลมนุษยชาติทัง้โลก  ทรงกำหนดคุณลักษณะ
ของ “คนกบังาน” ในองคกรของพระองคไวชดัเจนวา คน (บคุลากร) ในองคกรพระพุทธศาสนา
ที่พึงประสงคจะตองเปนผูเฉียบแหลม ไดรับการแนะนำ แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม
ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม ปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัติามธรรม เรยีนกับอาจารยของตนแลวบอก แสดง
บญัญตั ิกำหนด เปดเผย จำแนก ทำใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริยปราบปรัปวาทท่ีเกดิข้ึน
ใหเรยีบรอยโดยชอบธรรมได และงานองคกร (พระพทุธศาสนา) ของพระองคจะตองบรบิรูณ
กวางขวาง แพรหลาย รจูกักนัโดยมาก มัน่คงด ีกระทัง่เทพและมนษุยทัง้หลายประกาศไดดี๖

ทรงสรางงานพระพุทธศาสนากับสรางคน (องคกร) ควบคกูนัมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๔๕
ป มบีคุลากรทางพระพุทธศาสนาสบืทอดงานมากระท่ังถงึปจจบุนัน้ี  คำสอนของพระพุทธองค
มมีากมายหลายหมวดธรรม ซึง่สามารถนำมาประยุกตใชเขากบัศาสตรและวิทยาการสมัยใหม
สาขาตาง ๆ  หลากหลายสาขาทัง้ดานการศกึษา สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง ตลอด
ทั้งการบริหารจัดการองคกรและองคการที่ไดผลเปนอยางดี  พระพุทธเจาตรัสถึงองคกรใน
ประเดน็ “คนกบังาน” วาสงัคมมนษุยในอดตีไดมกีารแบงหนาทีแ่บงงานกนัทำไวแลว ดงัน้ีคอื
(๑) มหาชนสมมต หรอืกษตัรยิ หรอืราชา มหีนาทีใ่นการดแูลปกครอง เปนหวัหนาปกครอง
ประชาชน อาจเทยีบไดกบั “ผนูำ” หรอื “หวัหนา” ขององคกร (๒) พราหมณ กลมุคนหรอืบาง
คนท่ีชอบความสงัด อยปูาบำเพ็ญเพียรทางจิต บางคนเขียนตำราตาง ๆ  เพือ่สอนใหผอูืน่สาธยาย
(สวดมนต) อาจเทยีบไดกบั “นกัวชิาการ” หรอื “ผเูชีย่วชาญ” ประจำองคกร  (๓) เวสสะหรือ
แพศย พวกพอคานกัธรุกจิ มหีนาทีป่ระกอบการงานมกีารคาขาย อาจเทยีบไดกบั “ผอูำนวย
การ” หรอื “หวัหนางาน” ระดบัตาง ๆ ขององคกร  (๔) ศทูร พวกคนทำงานเปนคนรับใช รบั
จาง ทำงานเลก็ ๆ นอย ๆ อาจเทยีบไดกบั “พนกังาน” หรอื “บคุลากรระดบัปฏบิตักิาร” ของ
องคกร  (๕) สมณะ กษตัรยิ พราหมณ แพศย และศทูรเกดิความเบือ่หนายอาชพีการงานการ
ครองเรือนแลวออกบวชเปนบรรพชิตบำเพ็ญธรรมอยใูนปา อาจเทียบไดกบั “ผทูรงคุณวฒุ”ิ หรือ
“ทีป่รกึษา” ขององคกร๗  บคุลากรท่ีหลากหลายเหลานีล้วนตองไดรบัการพัฒนาตามศักยภาพ

๖ นยั ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๖๘-๑๗๗/๑๑๓-๑๒๖.๗ ด ูท.ีปา (ไทย)  ๑๑/๑๓๑-๑๓๕/๙๖-๙๙ (อคัคญัญสตูร).
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และหนาที่งานท่ีรับผิดชอบอยางท่ัวถึง อันจะทำใหองคกรมีบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
คณุภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพือ่ชวยนำองคกรสคูวามสำเรจ็และบรรลุถงึเปาหมาย
ที่วางไวได ในปหาราทสูตร๘ มีคำสอนท่ีพระพุทธเจาไดตรัสถึงคุณลักษณะของบุคลากรผูเปน
สมาชกิขององคกรไววาเปนคณุลกัษณะพเิศษนาอศัจรรย ซึง่สามารถนำมาอธบิายประยกุตเขา
กบัศาสตรสมยัใหมกำหนดเปนรปูแบบการสรางและพฒันาองคกรสคูวามเปน “องคกรอจัฉรยิะ”
ทีม่ลีกัษณะเปนองคกรมคีวามเปนเลศิในดานตาง ๆ มากถึง ๘ ประการ เปนองคกรนาอยแูละ
นารวมงานดวย

บทความนีจ้งึนำเสนอแนวการสรางและพฒันาองคกรสคูวามเปน “องคกรอัจฉริยะ ตาม
แนวปหาราทสตูร”  โดยมงุเนนการนำแนวคิดคำสอนในปหาราทสูตรมาประยุกตใชเพือ่สราง
และพฒันาองคกรใหเปนองคกรนายินด ีนาอย ูนารวมงาน  อนัจะอำนวยผลใหองคกรดำเนนิ
สคูวามเปนเลศิและความเปนอัจฉริยะในดานตาง ๆ  สามารถดำรงอยไูดอยางมัง่คัง่ สนัตสิขุยัง่ยนื
ในบริบทสังคมยุคโลกาภิวตันไดอยางนาอศัจรรย  มรีายละเอียดดงัตอไปน้ี

๒. องคกรท่ีประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน
๒.๑ ปจจยัทีช่วยใหองคกรประสบความสำเร็จ

มนีกัวชิาการมากมายหลายทานไดกลาวถึงปจจยัทีท่ำใหองคกรประสบความสำเร็จ
ไวมากมายหลายประการแตกตางกันไป แตโดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา องคกรจะประสบความ
สำเรจ็ไดดวยปจจยัอยางนอย ๔ ประการน้ีคอื

(๑) โครงสรางองคกร ควรแบนราบและจัดการงานในลักษณะเครือขาย๙ วางโครง
สรางในการทำงานเปนทมี ใหเลก็ กระชบั และใชงานไดงาย แตวางเปาหมายไปสคูวามสำเรจ็
ใหมีความยิ่งใหญ๑๐

๘ ด ูอง.ฺอฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖-๒๕๑.๙ ประเวศน มหารัตนสกลุ, ดร., องคการและการจดัการ, หนา ๓๓๑.๑๐ วกิพิเีดยี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : <www.bloggang.com/viewdia...php?id=an...>, (๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗).
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(๒) บคุลากร
๑. ผูบริหารทุกระดับ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร มี

ประสบการณและทักษะทางการบริหาร และมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน การมองไปในระยะ
ยาวถงึการรักษาไวซึง่มาตรฐานท่ีดขีององคกร

๒. พนกังานหรอืเจาหนาทีร่ะดบัปฏบิตักิาร มคีวามเขาใจในเปาหมายองคกรอยาง
ชดัเจน รวมถงึวสิยัทศันการทำงานทีแ่ทรกซมึเขาไปเปนวฒันธรรมองคกรและพนกังานใชในการ
ทำงานรวมกัน เขาใจถึงวิธีการทำงานเปนทีมและทำงานรวมกันเปนอยางดี เขาใจวาวิธีที่
จะสามารถแขงขนักับองคกรอ่ืน ๆ  นัน้จะตองนำพลงัความสามารถของตัวเองออกมามากท่ีสดุ
และตองปฏิบัติตามขอตกลงขององคกร มีความใฝรูในเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร
ใหม ๆ  กระตือรอืรนพฒันาตนเองอยตูลอดเวลา ยอมรบัการเปลีย่นแปลงเปนเรือ่งปกตวิสิยั

(๓) การบริหารจัดการองคกร กลไกการบริหารจัดการตองทำใหเสมือนมีชวีติ ตองมี
การกำกบัดแูลกจิการทีดี่ ใหความสำคญักบัการบรหิารความเสีย่ง  มกีารบรหิารอยางใกลชดิ
และมคีวามไววางใจ๑๑ เนนผลผลติทีเ่ปนมากกวาผลของการทำงาน แตเปนผลผลติทีค่ำนงึถงึ
ผลกระทบตอสงัคม มคีวามซ่ือสตัยโปรงใสในการติดตอการส่ือสารไปยังผรูบับริการเพ่ือสรางความ
ไวใจและความเช่ือถอืใหเกดิตามมา  การวางแผนสรางความสัมพนัธระหวางองคกรกบัผรูบับรกิาร
ใหเกดิขึน้ในระยะยาว  องคกรปรับปรงุกลยทุธไปเรือ่ย ๆ  อยางตอเนือ่ง โดยมงุความสนใจไปท่ี
การพัฒนาความสามารถและเพ่ิมประสบการณใหกบับคุลากร

(๔) ระบบฐานขอมูลองคกร ตองมขีอมลูทีค่รบถวนสำหรบัการตดัสินใจของผบูรหิาร
ไดแก ขอมูลพืน้ฐาน ขอมลูดานผลติภาพ ขอมลูเกีย่วกับความสามารถและความชำนาญ และ
ขอมลูการจัดสรรทรัพยากร ตลอดท้ังเทคโนโลยีทีใ่ชในการส่ือสารท่ีทนัสมัย

๒.๒ องคกรยคุโลกาภวิตัน
โลกาภวิตันเปนการหลอมรวมโลกหรอืเชือ่มโยงโลก ทำใหโลกเปนใบเดยีวหรอืระบบเดยีว

กนั ซึง่การหลอมรวมหรือเชือ่มโยงมีขนาดและความเรว็ในอตัราเรงกวาทีเ่คยเปนในสมยักอนมาก
ทางดานกระบวนการหลอมรวมหรือเชื่อมโยงนั้น โลกาภิวัตนเปนกระบวนการที่โลก ระบบ

๑๑ วกิพิเีดยี, [ออนไลน], แหลงทีม่า : <www.wiseknow.com/blog/๒๐๐๙/๑๑/๐๖/๓๘>, ๑๕ (กนัยายน ๒๕๕๗).
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เศรษฐกจิ และสงัคมเปนรปูแบบเดยีวกนั บรูณาการและพึง่พงิกนั  ปจจยัทีท่ำใหโลกเลก็ลงคอื
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การส่ือสาร และการขนสง การรวมพลังทางภูมศิาสตรการเมือง
และเทคโนโลยีเขาดวยกัน  ผลท่ีเกดิคอืระบบสังคมและการเมืองท่ีเคยเปนระบบปด ไดเปดออก
และออนไหวตอการเปล่ียนแปลง๑๒

องคกรยุคโลกาภิวตัน ตองพัฒนาตนเองใหมคีวามพรอมอยตูลอดเวลา ใหมคีวามสามารถ
ปรบัตวัจดัการกับเหตุการณวกิฤติตาง ๆ  ไมใหขดัแยงกบัสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นไป (dynamic
organization)  เพราะเม่ือวนัเวลาผานไป สภาพแวดลอมเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ แนวคดิและ
เทคนิคการบริหารท่ีเคยใชไดดีมากอนอาจถูกทดแทนดวยแนวคิดและเทคนิคการบริหารท่ีพฒันา
ขึน้มาใหมและทนัสมยักวา โดยเฉพาะในสงัคมโลกปจจบุนัทีเ่ปนโลกยคุขอมลูขาวสารมกีารใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology ; IT) ในการบรหิารจัดการอยางแพรหลาย
สิง่สำคญัยิง่คอืบคุลากรองคกรทัง้ผบูรหิารและพนกังานตองรทูนักระแสโลกาภวิตันอยางเกาะตดิ
สถานการณ๑๓

อาจกลาวไดวา องคกรท่ีประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวตันนัน้จะตองมีความพรอมทัน
สมยัและคลองตวัทัง้ในดานมติขิองงาน ซึง่ประกอบดวยโครงสรางองคกร การบรหิารจดัการ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และมติขิองคนไดแกบคุลากรขององคกรทกุสวนทกุระดบัจะตองไดรบัการ
พฒันาใหมคีวามพรอมทกุ ๆ  ดานในการปฏบิตัหินาที ่สามารถปรบัตวัไดเทาทนักบัวกิฤตกิารณ
และการเปลีย่นแปลงในกระแสสงัคมยคุโลกาภวิตันและทำงานไดด ีมสีวสัดกิารดำรงตนอยอูยาง
มคีวามสขุทัง้ในองคกรและในสงัคม

๑๒ เรืองวิทย เกษสุวรรณ, รศ. ดร., โลกาภิวัตนกับทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๕๕),
หนา ๕.๑๓ ประเวศน มหารตันสกลุ, ดร., องคการและการจดัการ, หนา ๓, ๓๓๑-๓๓๒.
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๓. ปหาราทสูตร : แนวคิดองคกรอัจฉริยะ
๓.๑ สาระสำคญัของปหาราทสูตร๑๔

พระพุทธเจาประทับอย ูณ ควงตนสะเดาอันเปนทีอ่ยขูองนเฬรุยกัษ เขตเมืองเวรัญชา
ครัง้นัน้ ทาวปหาราทะจอมอสูร เขาไปเฝาพระพทุธเจาถงึทีป่ระทบั ถวายอภิวาทแลว ยนือยู
ณ ทีส่มควร  พระพทุธเจาตรสัถามวา “ปหาราทะ พวกอสรูตางพากนัยนิดใีนมหาสมทุรบาง
ไหม” ทาว
ปหาราทะจอมอสูรกราบทูลวา “ขาแตพระองคผเูจริญ  พวกอสูรตางพากันยนิดใีนมหาสมุทร”
พระพทุธเจาตรสัถามวา “ปหาราทะ ในมหาสมทุร มสีิง่นาอศัจรรย ไมเคยปรากฏเทาไร ทีพ่วก
อสรูเหน็แลวตางพากนัยนิดใีนมหาสมทุร”  ทาวปหาราทะจอมอสรูกราบทลูวา “ขาแตพระองค
ผเูจรญิ ในมหาสมทุร มสีิง่ทีน่าอัศจรรย ไมเคยปรากฏ ๘ ประการ ทีพ่วกอสรูพบเหน็แลวตาง
พากนัยนิด ีคอื

๑.  มหาสมทุรมตี่ำ ลาด ลกึลงไปโดยลำดับ ไมลกึชนัดิง่ลงไปทนัที
๒.  มหาสมทุรมปีกตคิงที ่ไมลนฝง
๓.  มหาสมุทรไมอยรูวมกับซากศพ ยอมซัดซากศพข้ึนฝงจนถึงบนบกทันที
๔.  มหานททีกุสาย คอื คงคา ยมนุา อจริวด ีสรภู มห ีไหลลงสมูหาสมทุรแลวไมเรยีก

ชือ่เดิมอกี คงเรียกวามหาสมุทรเพียงอยางเดียวเทานัน้
๕.  แมน้ำทกุสาย ฝนทกุหาท่ีไหลมารวมกนัทีม่หาสมทุรกไ็มทำใหมหาสมทุรพรองหรอื

เตม็ได
๖.  มหาสมทุรมรีสเดยีว คอืรสเคม็
๗.  มหาสมทุรมรีตันะมากมายหลายชนดิ คอื แกวมกุดา แกวมณ ีแกวไพฑรูย สงัข ศลิา

แกวประพาฬ เงนิ ทอง ทบัทมิ แกวตาแมว
๘.  มหาสมุทรเปนทีอ่าศัยของสัตวขนาดใหญมากมาย คอื ปลาติม ิตมิงิคละ ปลาติมริ

มงิคละ อสรู นาค คนธรรพ”

๑๔ ด ูอง.ฺอฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๒๔๖-๒๕๑ (ปหาราทสูตร).
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จากนัน้ ทาวปหาราทะจอมอสรูไดทลูถามพระพทุธเจาวา  “ขาแตพระองคผเูจรญิ ภกิษุ
ทัง้หลายตางพากันยนิดใีนพระธรรมวินยับางไหม”  พระพุทธเจาตรสัตอบวา “ปหาราทะ ภกิษุ
ทัง้หลายตางพากันยนิดใีนพระธรรมวินยัน้ี”  ทาวปหาราทะจอมอสูรทลูถามวา “ขาแตพระองค
ผเูจริญ ในธรรมวินยันีม้ธีรรมนาอัศจรรย ไมเคยปรากฏเทาไร ทีภ่กิษทุัง้หลายพบเห็นแลวตาง
พากันยนิดใีนธรรมวินยั” พระพุทธเจาตรัสตอบ “ปหาราทะ ในธรรมวินยันี ้มธีรรมท่ีนาอศัจรรย
ไมเคยปรากฏ ๘ ประการ ทีภ่กิษทุัง้หลายพบเห็นแลวตางพากันยนิดใีนธรรมวินยั  คอื

๑.  ธรรมวนิยันีม้กีารศึกษาไปตามลำดบั มกีารบำเพญ็ไปตามลำดบั มกีารปฏบิตัไิปตาม
ลำดบั (จนบรรลถุงึอรหตัตผล) ไมใชมกีารบรรลอุรหตัตผลโดยทนัที

๒.  สาวกทัง้หลายไมละเมดิสกิขาบททีพ่ระองคทรงบญัญตัไิว แมเพราะเหตแุหงชวีติ
๓.  บคุคลใดทศุลี มธีรรมเลวทราม ไมสะอาด ไมประพฤตติามพระธรรมวนิยั ไมชือ่วา

เปนสมณะ สงฆยอมไมอยรูวมกบับคุคลนัน้ ยอมประชมุกนันำเธอออกไปทนัที
๔.  วรรณะ ๔ คอื กษตัรยิ พราหมณ แพศย ศทูร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตใน

ธรรมวนิยันี ้ ยอมละชือ่และโคตรเดมิของตน รวมเรยีกวา “สมณศากยบตุร” ทัง้ส้ิน
๕.  ภกิษจุำนวนมากปรนิพิพานดวยอนุปาทเิสสนพิพานธาตกุไ็มทำใหนพิพานพรองหรือ

เตม็ได
๖.  พระธรรมวนิยัมรีสเดยีว คอื วมิตุตริส
๗.  พระธรรมวนิยัมรีตันะมากมาย คอื สตปิฏฐาน ๔  สมัมปัปธาน ๔  อทิธบิาท ๔

อนิทรยี ๕ พละ ๕  โพชฌงค ๗  และมรรคมอีงค ๘
๘.  พระธรรมวินยันีเ้ปนทีอ่ยขูองผใูหญ คอื พระโสดาบัน บคุคลผปูฏบิตัเิพือ่ทำใหแจง

โสดาปตตผิล   พระสกทาคามี บคุคลผปูฏบิตัเิพ่ือทำใหแจงสกทาคามิผล   พระอนาคามี บคุคล
ผปูฏบิตัเิพือ่ทำใหแจงอนาคามิผล   พระอรหันต บคุคลผปูฏบิตัเิพือ่ทำใหแจงอรหตัตผล

๓.๒ แนวคดิการพัฒนาองคกร
คำสอนในปหาราทสตูรนี ้สามารถนำมากำหนดเปนแนวคดิในการพฒันาองคกรใหเปน

องคกรนายนิด ีองคกรนาอย ูจนสามารถเรยีกวาเปน “องคกรอจัฉรยิะ” ได เพราะมสีิง่นาอศัจรรย
หรอืสิง่ท่ีดเีลศิอยใูนองคกร ซึง่สามารถสรปุไดดงัน้ี คอื
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๑. องคกรมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่ชัดเจน (อรหัตตผล) และมีระบบและ
กระบวนการดำเนนิการตามวตัถปุระสงคเพือ่ไปสเูปาหมายทีก่ำหนดไวอยางชดัเจนและเชือ่ถอืได
(การศกึษา บำเพญ็ และปฏบิตั)ิ เปนองคกรแหงการเรยีนรู

๒. บคุลากรมีความเคารพกฎ ระเบียบอยางเครงครดัยิง่กวาชวีติ เปนองคกรแหงระเบียบ
วนิยั

๓. บคุลากรมศีลีธรรม ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบ นยิมความถกูตองดงีาม เปนองคกรแหง
คณุธรรม

๔. บคุลากรเขามาหรอืออกไปจำนวนมากเทาไร องคกรกด็ำรงอยไูดตลอดไป ไมถงึจดุ
อิม่ตวัหรือลมสลาย เปนองคกรแหงความม่ันคงย่ังยนื

๕. บคุลากรมศีกัดิ ์สทิธิ เสรภีาพ และเทาเทยีมกนัทกุระดบัชัน้ เปนองคกรแหงความ
เสมอภาค

๖. บคุลากรมคีวามเปนน้ำหนึง่ใจเดยีว มคีวามรกัสมคัรสมานสามคัคปีรองดองกัน เปน
องคกรแหงเอกภาพ

๗. มกีระบวนการหรอืเครือ่งมอืทีท่รงคณุคา หลากหลาย และใชไดผลดยีิง่ สำหรบัใช
พฒันาบุคลากรใหปฏบิตัหินาทีไ่ดอยางมปีระสิทธภิาพ เปนองคกรแหงประสิทธภิาพ

๘. บคุลากรทีไ่ดรบัการพฒันาแลว มคีณุภาพและสมรรถนะ เหมาะสมกบัฐานะตำแหนง
ทีส่งูยิง่ ๆ ขึน้ไปตามลำดบั เปนองคกรแหงคนคณุภาพ

สรปุวา จะเรยีกวาเปน “องคกรอจัฉรยิะ” ตามแนวปหาราทสูตรได ตองเปนองคกรที่
(๑) มวีตัถปุระสงคและเปาหมายชดัเจน มกีระบวนการดำเนนิไปสเูปาหมายนัน้อยางเปนระบบ
และ (๒) ประกอบดวยคุณลกัษณะสำคญัอยางนอย ๘ ประการ คอื (๑) เปนองคกรแหงการ
เรยีนร ูบคุลากรมีการเรียนร ู (๒) เปนองคกรแหงระเบียบวนิยั บคุลากรมีระเบียบวนิยั (๓) เปน
องคกรแหงคณุธรรม บคุลากรมีคณุธรรมจริยธรรม  (๔) เปนองคกรแหงความม่ันคงย่ังยนื บุคลากร
มคีวามม่ันคง (๕) เปนองคกรแหงความเสมอภาค บคุลากรมีความเสมอภาค (๖) เปนองคกรแหง
เอกภาพ บคุลากรมีความเปนเอกภาพ (๗) เปนองคกรแหงประสิทธภิาพ บคุลากรมีประสิทธภิาพ
ในการทำงาน  และ (๘) เปนองคกรแหงคนคุณภาพ บคุลากรมคีณุภาพมสีมรรถนะสูง



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต102

๔. การประยุกตใชคำสอนในปหาราทสูตรเพื่อการสรางและพัฒนาองคกร
อัจฉริยะ

มผีลการวจิยัพบวาองคกรทีป่ระสบความสำเรจ็ คอืองคกรทีใ่หความสำคญักบัการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยทีด่ ีโดยเฉพาะเร่ืองของการพัฒนาภาวะ
ผนูำ การบรหิารคนเกง การบรหิารผลงาน และการบรหิารคาตอบแทน๑๕  สอดคลองกบัคำสอน
ใน ปหาราทสตูรทีม่งุเนนการพฒันาบคุลากรใหมคีณุสมบตัดิเีลศิมงุสคูวามเปนองคกรอจัฉรยิะ
สามารถนำมาประยุกตอธบิายเปนหลักการในการนำไปใชบรหิารจัดการองคกรได ดงัน้ี

๔.๑ องคกรอัจฉริยะตองมีวตัถปุระสงคและเปาหมายท่ีชดัเจน
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมวีตัถปุระสงคเพ่ือทำท่ีสดุแหงทกุข โดยมีเปาหมายชัดเจน

คอือรหตัตผลและพระนพิพาน  องคกรอจัฉรยิะ จงึตองมวีตัถปุระสงคและเปาหมายท่ีชดัเจน
(๑) วตัถปุระสงคขององคกร  เปนส่ิงสำคญัทีท่กุคนในองคกรตองรวมกันกำหนด

ขึน้เพือ่ใหดำเนนิงานไปสเูปาหมายทีว่างไวรวมกนั มทีศิทางการทำงานทีแ่นนอน ทำใหบคุลากร
ในองคกรทำงานรวมกนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ  บคุลากรมภีาระหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตอ
วตัถปุระสงค ผบูรหิารเปนผสูนบัสนนุและกระตนุเพือ่ใหเกดิการควบคมุตนเอง

(๒) เปาหมายขององคกร  การกำหนดเปาหมายและทศิทางขององคกรเปนส่ิง
สำคญัยิง่ในการนำพาองคกรไปสคูวามสำเรจ็ทีย่ิง่ใหญ เปาหมายท่ีดตีองชดัเจนจับตองได ทกุ
คนเขาใจงายและมองเหน็เปนรปูธรรม เปาหมายและนโยบายองคกรจะชวยใหบคุลากรเหน็ภาพ
ของงานท่ีมคีวามสอดคลองกับพนัธกิจองคกรไปในทิศทางเดียวกัน๑๖  เปาหมายองคกรควรมี
๑ หรอื ๒ เปาหมายสำคญัทีใ่ชในการสือ่สารในองคกรอยางทัว่ถงึ  สวนงานยอยในองคกรจะตอง
นำเปาหมายหลักมาพิจารณากำหนดเปาหมายสวนงานของตนใหสอดคลองและสนับสนุนตอ
เปาหมายหลักนั้น

๑๕ ประคัลภ ปณฑพลังกูร, องคกรทีป่ระสบความสำเรจ็เขาบรหิารคนกนัอยางไร, [ออนไลน], แหลงท่ีมา :
<prakal.wordpress.com/๒๐๑๒/๐๙/๒๔/อ...>, (๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗).๑๖ ไพนรินทร ไพธรรมโชติวัฒน, คนเกง องคกรแกรง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๖๗.
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เปาหมายทีด่คีวรมลีกัษณะเปน SMART คอื (๑) มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ไมควรระบุ
ใหกวางจนเกนิไป และไมใชคำทีต่องตคีวาม (S=Specific)  (๒) ควรวดัไดเปนตวัเลข ประเมนิ
คาเปรยีบเทยีบได และใชตดิตามผลได (M=Measurable) (๓) ตองระบถุงึส่ิงทีจ่ะกระทำ และ
นำไปสกูารกำหนดกิจกรรมรองรับไดชดัเจน (A=Action Oriented) (๔) ตองเปนจรงิได แตไม
งายจนเกนิไป และตองมคีวามทาทาย (Challenge) เพือ่นำไปสกูารคดิคนรเิริม่วธิกีารใหม ๆ
อยเูสมอ (R=Realistic) (๕) ตองมกีรอบของระยะเวลาทีช่ดัเจนแนนอนกำหนดไว อาจเปนราย
วนั สปัดาห เดอืน ไตรมาส ครึง่ป หรอื ๑ ป ไมควรต้ังเปาหมายท่ียาวนานเกินกวา ๑ ป สำหรบั
เปาหมายที่บรรลุในปนั้นก็จะทำการตั้งเปาหมายที่สูงขึ้นและทาทายยิ่งขึ้นในปถัดไปได
(T=Timely)

๔.๒ องคกรอัจฉริยะตองมีระบบและกระบวนการท่ีดมีปีระสิทธภิาพ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาทีม่กีระบวนการดำเนนิไปสเูปาหมายอยางเปนระบบคอืการ

ศกึษาไปตามลำดบั ไดแกการศกึษาสกิขา ๓ คอื ศลี สมาธ ิและปญญา การบำเพญ็ไปตาม
ลำดบัไดแก การบำเพ็ญธดุงค ๑๓ และการปฏบิตัไิปตามลำดบั ไดแกอนปุสสนา ๙ มหาวปิสสนา
๑๘ อารมัมณวภิตัต ิ๓๘ และโพธปิกขยิธรรม ๓๗๑๗  องคกรอัจฉรยิะจงึตองมรีะบบและกระบวน
การดำเนนิไปสเูปาหมายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธภิาพ ดงัน้ี

(๑) ระบบ องคกรตองมรีะบบคอืมกีารกำหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยางชดัเจน
วาจะตองทำอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานจะตองปรากฏ
ใหทราบโดยท่ัวกนั ไมวาจะอยใูนรูปของเอกสารหรือสือ่อเิลก็ทรอนิกสหรอืโดยวิธกีารอ่ืน ๆ  องค
ประกอบของระบบประกอบดวยปจจยันำเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมลูปอนกลับ ซึง่
มคีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกนั มผีกูลาววา “องคกรทีม่รีะบบดคีอืมตีะแกรงทีม่คีณุภาพ รอนเอา
แตเพชรพลอยเขามาในองคกร โดยระบบที่ดีจะชวยสงเสริมคนเกงคนดีใหเจริญกาวหนาใน
องคการ”๑๘

๑๗ องฺ.อฏฐก. อ. ๓/๑๙/๒๔๔.๑๘ ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒัน, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๕.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต104

(๒) กระบวนการ  องคกรตองมกีระบวนการตาง ๆ  ทีม่ศีกัยภาพในการปรับตวัใน
ทศิทางท่ีจะทำใหองคกรสามารถปรับตวัได (Adaptive) และองคกรจะตองบริหารจัดการกระบวน
การอยางมีประสิทธผิล (Effectively Managed) เพือ่กระบวนการสามารถทำงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ  องคกรจงึตองมคีวามสามารถในการวางแผนและตดิตามสมรรถนะของกระบวน
การพรอมความรบัผดิชอบตอกจิกรรมในกระบวนการ

๔.๓ องคกรอัจฉริยะตองมีคณุลกัษณะองคกรท่ีดเีลิศ ๘ ประการ
พระพทุธศาสนา (ปหาราทสตูร) เปนศาสนาทีม่ธีรรมนาอศัจรรย ๘ ประการ  องคกรอจัฉรยิะ
จงึตองประกอบดวยคณุลกัษณะดเีลศิพเิศษ ๘ ประการ  กลาวคอืตองสรางหรอืพฒันาบคุลากร
ในองคกรใหเปนองคกรมคีวามเปนเลศิในดานตาง ๆ ดงัตอไปนี้

(๑) องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงการเรียนรู
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงการตืน่ร ู พระพทุธเจาตรสัเปนนยัวาองคกรมคีวาม

เสีย่งเปนอยางมากหากบุคลากรไรศกัยภาพไมมกีารเรยีนร ู พระองคทรงเปรยีบเทยีบคนไมมกีาร
เรยีนรกูบักระบอืบอดวา “หากชนจำนวนมากไมมคีวามรเูปนของตน กจ็ะพงึเทีย่วไปเหมอืนกระบอื
บอดเที่ยวไปในปา๑๙  องคกรอัจฉริยะจึงตองสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการศึกษา
คนควาวชิาความรอูยอูยางสม่ำเสมอ เพือ่สรางองคกรแหงการเรียนรใูหเกดิขึน้ ซึง่เปนกลไกใน
การกระตนุใหบคุลากรเรียนรอูยตูลอดเวลา เปนการสรางความพรอมใหกบับคุลากรท่ีจะตอบ
สนองตอการพัฒนาการทางวิทยาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางเทาทนั รวมทัง้รเูทา
ทนักระแสของการแขงขนัแบบไรขอบเขตของโลกไรพรมแดน เมือ่บคุลากรมคีวามรคูวามสามารถ
ทีท่นัตอสถานการณแลว กจ็ะมพีลงัทีจ่ะตอสกูบัคแูขงไดทกุเวลาและสถานที ่๒๐ องคกรแหงการ
เรยีนรจูงึตองสามารถสรางความรใูหม ๆ  ขึน้มาอยางตอเนือ่ง กระจายความรดูงักลาวไปท่ัวองคกร
และนำความรนูัน้มาใชกบัเทคโนโลยีและผลิตผลใหมขององคกรไดอยางรวดเร็วและตอเน่ืองสม่ำ
เสมอ ซึง่มคีวามเก่ียวของกบักระบวนการปรบัเปลีย่นทีต่วับคุคลและองคกรทีด่ำเนินไปอยางตอ

๑๙ ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๘๑/๒๗๐ (คนัธารชาดก).๒๐ ประเวศน มหารตันสกลุ, ดร., องคการและการจดัการ, หนา ๓๒๙-๓๓๐.
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เนือ่ง เพือ่ใหเกดิองคกรและบคุลากรแบบใหมขึน้อยเูสมอ๒๑  องคกรอจัฉรยิะจงึควรมกีารกำหนด
มาตรฐานดานการเรยีนรขูองบคุลากรอยางชดัเจน

(๒) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงระเบยีบวนิยั
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาทีเ่นนการจดัระเบยีบและสรางความเรยีบรอยดงีามใน

สังคม มีศรัทธามีความเคารพนับถือ พระพุทธเจาตรัสถึงความไมมีระเบียบวินัยวาเปนความ
เสีย่งอยางมากขององคกร พระองคทรงเปรยีบเทยีบคนไมมรีะเบยีบวนิยักบักระบอืบอดเชนกนั
วา “หากชนจำนวนมากไมไดศกึษาวนิยัอยางด ีกจ็ะพงึเทีย่วไปเหมอืนกระบอืบอดเทีย่วไปในปา๒๒

และตรัสถึงวินัยการรวมงานในองคกรวา (๑) มีศรัทธาเคารพยำเกรงผูนำหรือผูบังคับบัญชา
(๒) มศีรทัธาเคารพระบบการบริหาร (วฒันธรรมองคกร) (๓) มศีรทัธาเคารพกฎระเบียบของ
องคกร (๔) มศีรทัธาเคารพยำเกรงเพ่ือนรวมงาน๒๓ ตรสัรบัรองวาผมูวีนิยัการรวมงานในองคกร
เชนนีไ้มมทีางตกต่ำ๒๔ ทรงสรปุวา ระเบยีบวนิยัในองคกรเปนอดุมมงคลคอืเปนเหตสุนับสนุนให
องคกรประสบความสำเรจ็๒๕  องคกรอัจฉริยะจึงตองออกแบบบุคลากรใหเปนผมูรีะเบียบวินยั
เคารพกฎกติกาขององคกร และกฎหมาย มวีนิยัในการทำงาน เชน ตรงตอเวลา ยดึหลักการ ๕
ส. มวีนิยัในการรวมงาน เคารพสทิธขิองผอูืน่ทัง้ผบูงัคบับญัชาและผรูวมงาน และมวีนิยัในการ
ดำรงตนอยใูนสังคมอยางมีความสุข  องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานระเบียบ
วนิยัของบคุลากรอยางชดัเจน  เพราะระเบยีบวนิยัเปนระบบทีจ่ำเปนสำหรบัองคกรเพือ่ใชฝก
คนใหมศีรทัธาในงานและในองคกร โดยเฉพาะคนเกงทีม่ปีระโยชนแตยงัเปนคนไมด ี๒๖

๒๑ ณัฐยา สินตระการผล และวีรวุธ มาฆะศิรานนท, การจัดการความรู, แปลและเรียบเรียงจาก Harvard
Business Review On Knowledge Management โดย Peter F. Drucker, (กรุงเทพฯ  : เอก็ซเปอรเนท็, ๒๕๕๖),
หนา ๓๕-๓๙.๒๒ ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๘๑/๒๗๐ (คนัธารชาดก).๒๓ ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๐/๑๓๔ (จฬูสหีนาทสตูร).๒๔ องฺ.จตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๗๖/๑๒๑-๑๒๒ (กสุนิารสตูร).๒๕ ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๕/๕/๗,  ข.ุส.ุ (ไทย) ๒๕/๒๖๔/๕๖๒ ; วนิยัทีศ่กึษามาด ีนีเ้ปนมงคลอนัสงูสุด : มงคลสูตร.๒๖ ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒัน, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.
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(๓) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงคณุธรรม
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรักความเมตตากรุณาถูกตองยุติธรรม พระ

พทุธเจาตรสัยนืยันวาคณุธรรมเปนเครือ่งค้ำจนุองคกรใหประสบความสำเรจ็ไววา “สงัคหธรรม
เหลานีแ้ลชวยอมุชโูลก เหมอืนลิม่สลกัทีย่ดึคมุรถซ่ึงแลนไปไวไดฉะน้ัน ถาไมพงึมธีรรมเหลาน้ี
มารดาหรอืบดิากไ็มพงึไดการนบัถอืหรอืการบชูาเพราะบตุรเปนเหต ุแตเพราะบณัฑิตเล็งเหน็ความ
สำคญัของสงัคหธรรมเหลานี ้ ฉะนัน้ บณัฑิตเหลาน้ันจงึถงึความเปนใหญและเปนผนูาสรรเสรญิ”
๒๗ องคกรอจัฉริยะตองสงเสรมิบคุลากรใหมคีณุธรรมจริยธรรม ยดึหลักความรักความเมตตา
ในการทำงาน  รวมงานดวยความโอบออมอาร ี เอือ้เฟอเผือ่แผ ปนน้ำใจและกำลงัใจแกเพือ่น
รวมงาน มคีวามปรารถนาดี คำนงึประโยชนตน ประโยชนเพือ่นรวมงาน และประโยชนของ
องคกรเปนสำคัญ และตองยึดหลกัการบริหารผลงาน มรีะบบการใหรางวลัความดีความชอบตาม
ผลงานที่เปนธรรม ซึ่งจะสามารถดึงดูดและจูงใจใหบุคลากรสรางผลงานที่ดีขึ้นในปตอ ๆ ไป
องคกรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางผลงานของ
บคุลากรอยางชดัเจน

(๔) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงความม่ันคงย่ังยืน
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาทีค่ำนึงถงึความมัน่คงของมนษุย พระพทุธเจาทรงรบัรอง

ความมัน่คงในองคกรสงฆไววา การบวชในองคกรสงฆพระพทุธศาสนามคีวามมัน่คงตามลำดับ
๓ ระดบัคอื (๑) สามารถเปลีย่นสถานภาพของผบูวชซึง่เดมิอาจเปนทาส กรรมกรและชาวนา
ซึ่งเปนสามัญชน ใหมีสถานภาพสูงขึ้นคือเปนภิกษุ แมแตพระเจาแผนดินก็เคารพนับถือ
(๒) สามารถยกระดับจิตของผูบวชใหสูงข้ึนถึงข้ันไดฌาน ๔ (๓) สามารถพัฒนาจิตใหได
วชิชา ๘ และความม่ันคงอยางย่ิงคอืเขาถงึพระนิพพาน๒๘  องคกรอัจฉริยะจึงตองมีหลกัประกัน
ความม่ันคงเพ่ือสรางความม่ันใจใหเกดิขึน้แกบคุลากรหรือบคุคลภายนอกรวูา ถาเขามาทำงาน
ในองคกรน้ีแลว เขาจะเปนอยางไร มกีารเติบโตอยางไร และสามารถท่ีจะประสบความสำเร็จ

๒๗ อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑ (สงัคหสตูร).๒๘ ด ูท.ีส.ี (ไทย) ๙/๑๘๒-๒๔๙/๖๐-๘๔ (สามญัญผลสตูร).
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ในการทำงานไดอยางไร ตลอดทั้งมีการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิต
สวนตวัครอบครวัตลอดทัง้สงัคมของบคุลากร องคกรตองสรางแรงจงูใจเพือ่ดงึประโยชนในตวั
บคุลากรออกมาใชใหไดมากท่ีสดุ โดยเฉพาะบุคลากรท่ีเปน “คนเกงและดีแตยงัไมมปีระโยชน”
๒๙ องคกรอจัฉรยิะจงึควรมกีารกำหนดมาตรฐานดานสวสัดกิารความมัน่คงในอาชพีและชวีติของ
บคุลากรอยางชดัเจน

(๕) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงความเสมอภาค
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาทีใ่หความเสมอภาคทางสงัคม ความมสีทิธเิสรภีาพเสมอ

เหมอืนกนั เคารพความแตกตาง พระมหากจัจายนะไดกลาวถึงความเสมอภาคเทาเทยีมในองคกร
สงฆไววา “วรรณะใดออกบวช ตัง้อยใูนศลีธรรม วรรณะน้ันยอมไดรบัความนับถอื ไดรบัการ
บำรงุและไดรบัการคมุครองรกัษาเสมอกนัหมด ไมมเีวน”๓๐  องคกรอจัฉรยิะตองบริหารจดัการ
องคกรใหเกดิความเสมอภาคดานศักดิศ์ร ีเสรภีาพ สทิธแิละโอกาสในการไดรบัการพฒันา สทิธิ
และโอกาสในการไดรบัคาตอบแทนและสวสัดกิาร สทิธแิละโอกาสทีจ่ะเจรญิเตบิโตและประสบ
ความสำเรจ็ในหนาทีก่ารงาน  ตลอดท้ังความเสมอภาคดานอ่ืน ๆ ของบุคลากรทุกระดับอยาง
เทาเทียมในทุกมติ ิ ไมเลอืกปฏิบตั ิ องคกรตองคำนึงถงึและใหโอกาสแกความหลากหลายของ
บคุลากรในองคกรอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนชาย หญงิ คนผิวสี คนพิการ คนสูงอาย ุและผมูี
อตัลกัษณหลากหลายทางเพศ๓๑ และตองแสดงใหเหน็วาทกุคนในองคกรจะไดรบัความเสมอภาค
เทาเทียมกันในสิทธิและโอกาสท่ีจะไดรบัจากองคกรอยางชัดเจนต้ังแตแรกเขา  องคกรอัจฉริยะ
จงึควรมกีารกำหนดมาตรฐานดานความเสมอภาคและสทิธปิระโยชนของบคุลากรในทกุ ๆ  ดาน
อยางชัดเจน

(๖) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงเอกภาพ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเอกภาพเพ่ือสันติภาพ พระพุทธเจาตรัสถึง

วฒันธรรมการดำรงชวีติความเปนภกิษทุีถ่อืปฏบิตัเิปนแนวเดยีวกนัในองคกรสงฆไวเรยีกวานสิสยั

๒๙ ไพนรินทร ไพธรรมโชติวฒัน, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.๓๐ ด ูม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๑๗-๓๒๓/๓๘๒-๓๙๑ (มธรุสตูร).๓๑ เจษฎา นกนอย, ๑๒ แนวคดิฝาวกิฤตองคกร, หนา ๑๔๗.
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คอืเครือ่งอาศยัของบรรพชติ ซึง่พระภกิษสุงฆจะตองยดึถอืปฏบิตัติามวฒันธรรมองคกรนีจ้นตลอด
ชวีติ ม ี๔ อยาง คอื (๑) เทีย่วบณิฑบาต (บรรพชาอาศยัโภชนะคอืคำขาวทีพ่งึไดดวยปลแีขง)
(๒) นงุหมผาบงัสกุลุจีวร (บรรพชาอาศัยผาบงัสกุลุ) (๓) อยโูคนไม (บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือ
โคนไม) (๔) ฉนัยาดองดวยน้ำมตูรเนา (บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมตูรเนา)๓๒  และตรัสความสามัคคี
พรอมเพรยีงในองคกรวาเปนเหตุนำความสุขความสำเรจ็มาให๓๓   มผีกูลาววา “องคกรทีด่จีะ
มรีะบบท่ีดแูลบุคคลในทิศ (ระดับ) ตาง ๆ  ไวเปนอยางดี อกีทัง้แตละบุคคลก็มสีวนสนับสนุนซึง่
กนัและกัน กลาวคอืตางกร็หูนาทีข่องตนเองตอบคุคลอืน่ และหนาท่ีของตนตอองคกรเปนอยาง
ดเีชนกนั”๓๔  องคกรอจัฉยิะจงึตองสรางวฒันธรรมองคกรทีแ่สดงถงึความสามคัคปีรองดองมี
น้ำหน่ึงใจเดียวกันในองคกร สรางระบบบริหารจัดการท่ีใหโอกาสบุคลากรไดมสีวนรวมคือรวม
คดิ รวมทำ รวมประเมนิ รวมปรบัปรงุพฒันา และควรมกีารกำหนด “วฒันธรรมองคกร” ที่
แสดงถงึความเปนอตัลกัษณ เอกลกัษณองคกรสำหรบัเปนมาตรฐานในการปฏบิตัขิองบคุลากร
อยางเปนเอกภาพชัดเจน  เพราะตัวชีว้ดัตวัสุดทายขององคกรคือ “ความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม”
ตวัช้ีวดันีเ้ปนสิง่ทีร่จูกัและเขาใจกนัดใีนนามของแบรนด (Brand) ตราสัญลักษณขององคกร๓๕

(๗) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงประสิทธภิาพ
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงความหลากหลาย เปนวภิชัวาท ีมกีารวเิคราะหจำแนก

แยกแยะดวยเหตุผล ใหความสำคัญถงึความแตกตางดานจริตอธัยาศัยและระดับสตปิญญาของ
มนษุย กำหนดหลกัธรรมสำหรบัพฒันาไวหลากหลายหมวดธรรมใหเหมาะสมเปนทีส่บายตามจรติ
อธัยาศยัและระดับสตปิญญาของปจเจกบคุคล พระพทุธเจาตรัสถงึการทำงานตามหนาทีข่อง
คนไววา “คนไขน้ำยอมไขน้ำ ชางศรยอมดดัลูกศร ชางไมยอมถากไม ผมูวีตัรด ี(บณัฑิต) ยอม
ฝกตน”๓๖  องคกรอัจฉริยะตองมีวธิกีารบริหารจัดการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะดานเคร่ืองมือ

๓๒ ด ูว.ิม. (ไทย) ๔/๗๓, ๑๒๘/๑๐๑-๑๐๒, ๑๙๗.๓๓ นยั ข.ุอติ.ิ (ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๒-๓๖๓ (สงัฆสามัคคสีตูร).๓๔ อางแลว, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๑๐๓.๓๕ เร่ืองเดยีวกนั, หนา ๑๒๖.๓๖ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๑๔๕/๗๖ (สขุสามเณรวตัถ)ุ, ข.ุเถร. (ไทย) ๒๖/๑๙/๓๑๐, และดเูทยีบ ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/
๕๓.
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สำหรบัใชในการพฒันาบคุลากรทีใ่หม และทนัสมยั สามารถนำมาใชไดทนัทอียางเหมาะสมกับ
บคุลากรทีแ่ตกตางและหลากหลายในองคกรทัง้มติดิานทกัษะสมรรถนะในการทำงาน และมติิ
ของภาระงานในหนาทีท่ีร่บัผดิชอบ โดยเฉพาะกลมุ “คนดแีละเปนประโยชนแตยงัไมเกง” มกีาร
สรางระบบบริหารคนเกงไว โดยสรางแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของ
บคุลากร มผีกูลาววา “การหมนุเวยีนงานเปนการฝกบคุลากรใหมวีสิยัทศันและมองเหน็ในมมุ
มองท่ีแตกตางไปจากเดิม ซึง่จะชวยทำใหเกดิความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องกันและกัน รวม
ถงึยงัเปนวธิกีารพฒันามมุมองเชงิกลยทุธไดเปนอยางด”ี๓๗  องคกรอจัฉรยิะจงึควรมกีารกำหนด
มาตรฐานดานการพฒันาประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุระดบัอยางชดัเจน

(๘) องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงคนคณุภาพ
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาแหงพระอริยบคุคลซึง่เปนบคุลากรสำคญัทีม่คีวามสามารถ

สงู (Talent) มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะดาน  ทีส่ำคญัคอืเปนทัง้ “คนเกงดแีละมีประโยชน” ควร
แกการรับผดิชอบงานพระพทุธศาสนาในดานตาง ๆ พระพทุธเจาทรงบรหิารจดัการคนเกงใน
พระพทุธศาสนา เรยีกวาการตัง้เอตทคัคะยกยองคนเกงดานตาง ๆ  ไวจำนวนมาก จากพทุธบรษิทั
๔ ผเูปนพระอริยบคุคลท้ังหมด เชน พระสารีบตุรผมูปีญญามาก  มตีำแหนงหนาทีเ่ปนอคัรสาวก
เบ้ืองขวา พระมหาโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มากมีตำแหนงหนาที่เปนอัครสาวกเบื้องซาย๓๘ องค
กรอัจฉรยิะจงึตองผลติและรกัษาทรพัยากรบุคคลท่ีมคีณุภาพสูงทีเ่รยีกวา “การบรหิารจดัการ
คนเกง” ในองคกร ดวยระบบการรักษาบุคลากรท่ีมศีกัยภาพสมรรถนะสูงไวทำงานกับองคกร
มรีะบบบรหิารคาตอบแทนทีด่ ีระบบการบรหิารคาตอบแทนทีไ่มเปนตวัเงนิ ตลอดทัง้มกีารสราง
ระบบพฒันาผนูำของตนเอง ทำใหบคุลากรทกุคนมโีอกาสเตบิโตขึน้มาเปนผนูำของหนวยงาน
และผนูำขององคกรตามลำดับ พยายามสงเสรมิใหหวัหนางานทกุระดบัจะตองสรางและพฒันา
ผนูำของหนวยงานของตนเอง เพือ่เตรยีมพรอมรองรบัการเตบิโตขององคกรในอนาคต  องค
กรอัจฉริยะจึงควรมีการกำหนดมาตรฐานผนูำองคกรท้ังระดับสวนงานและระดับองคกรไวอยาง
ชดัเจน  โดยเฉพาะควรเนนคณุสมบตัวิาตองเปน “คนเกงดแีละมปีระโยชน”๓๙

๓๗ ไพนรนิทร ไพธรรมโชตวิฒัน, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๑๑๕.๓๘ ด ูอง.ฺเอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๖๗/๒๕-๓๓ (เอตทคัควรรค).๓๙ อางแลว, คนเกง องคกรแกรง, หนา ๙๐.
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๕. บทสรุป
ความสำเร็จขององคกรคือสิง่ทีท่กุคนในองคกรปรารถนา และส่ิงทีอ่งคกรปรารถนาย่ิง

กวานั้นก็คือความสามารถในการธำรงรักษาความสำเร็จน้ันใหคงอยูกับองคกรไดตลอดไป
ทรพัยากรทางการบริหารท่ีมคีวามสำคัญตอความสำเร็จและการรักษาความสำเร็จขององคกรไว
ไดนัน้คอื “มนษุย” หรอื “คน” นัน่เอง  คนในองคกรคือทนุมนุษยทีท่รงคุณคา คนเปนผคูดิและ
จดัการองคกรใหขบัเคลือ่นไปอยางสอดคลองกบัสภาพบริบททางสังคมทีม่กีารแขงขนัและเปล่ียน
แปลงอยตูลอดเวลา  คนทุกระดับในองคกรจึงจำเปนตองไดรบัการพัฒนาใหดมีคีณุภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานท่ีสงูยิง่ขึน้ ซึง่จะสงผลใหองคกรประสบความสำเร็จและดำเนนิ
ไปดวยความเปนเลศิในทกุ ๆ ดานอยางมัน่คง จนสามารถกาวสคูวามเปน “องคกรอจัฉรยิะ”
เปนทีร่จูกัและยอมรับอยางแพรหลายไดในทีส่ดุ

องคกรอจัฉรยิะคอืองคกรทีป่ระสบความสำเรจ็ มคีวามมัน่คง มคีวามเปนเลศิในทกุ ๆ
ดาน ทัง้ดานมิตขิองงาน ไดแก โครงสรางองคกร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ดานมิตขิองคน ไดแกบคุลากรขององคกรทุกระดับทีม่คีวามหลากหลาย  ตลอดท้ังดานมิตขิอง
ชมุชนสงัคมและส่ิงแวดลอม ไดแก ความสำเร็จขององคกรตองไมสงผลกระทบดานลบตอชมุชน
สงัคม และส่ิงแวดลอม  แตตองเกือ้กลูสนับสนุนความมสีขุภาวะทีด่ใีหเกดิแกชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดลอม ทัง้ในระดับทองถ่ิน ประเทศชาติ และในระดับสงัคมโลกอยางเปนกลัยาณมิตร

ในปหาราทสูตร พระพุทธเจาตรัสคำสอนท่ีสามารถนำมากำหนดเปนแนวคิดในการพัฒนา
องคกรที่ประสบความสำเร็จมีความเปนเลิศใหเปน “องคกรอัจฉริยะ” ที่รวมความสำเร็จ นา
อศัจรรย นายนิด ีนาอย ู    นารวมงานดวย เพราะมสีิง่นาอศัจรรยหรอืสิง่ทีด่เีลศิอยางหลาก
หลายภายในองคกร กลาวคอืองคกรอจัฉรยิะนอกจากจะตองมวีตัถุประสงคและเปาหมายท่ีชดัเจน
มรีะบบและกระบวนการท่ีมปีระสิทธภิาพแลว สิง่ทีส่ำคญัยิง่คอืคนในองคกร  บคุลากรในองคกร
ตองไดรบัการพฒันาใหเปนผมูศีรทัธา มรีะเบยีบวนิยั มศีลีธรรม เคารพสทิธขิองผอูืน่ มคีวาม
จงรกัภกัด ีมคีวามรกัความสามคัคปีรองดอง มคีวามสขุ ยอมรบัการเปลีย่นแปลง พรอมทีจ่ะได
รบัการพฒันาในระดบัทีส่งูยิง่ ๆ ขึน้ไป และมคีวามเปนผนูำ
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การบรหิารจดัการองคกรใหไดชือ่วาเปน “องคกรอจัฉรยิะ” ตามแนวคดิในปหาราทสตูร
นีจ้งึจำเปนตองสรางและพัฒนาองคกรใหมคีวามเปนเลิศในดานตาง ๆ ดงัตอไปน้ี

๑. องคกรอัจฉริยะตองมวีตัถปุระสงคและเปาหมายทีช่ดัเจน
๒. องคกรอัจฉริยะตองมรีะบบและกระบวนการท่ีมปีระสทิธิภาพ
๓. องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงการเรยีนรู
๔. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงระเบียบวินยั
๕. องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงคณุธรรม
๖. องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงความมัน่คงยัง่ยนื
๗. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงความเสมอภาค
๘. องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงเอกภาพ
๙. องคกรอัจฉริยะตองเปนองคกรแหงประสิทธภิาพ
๑๐. องคกรอจัฉรยิะตองเปนองคกรแหงคนคณุภาพ
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