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บทคัดย่อ
จากบทความนี!เพื$อศึกษาความเป็ นมนุ ษย์ด้วยหลักไตรสิกขา จากศักยภาพสูงสุดของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ น
กระบวนการหนึ$งผ่านการสร้างความสามารถจากหัวใจของมนุ ษย์ถอื ได้ว่า“คน” จึงเป็ นต้นทุนสําคัญขององค์กรในการ
ทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อสภาพการเปลีย$ นแปลงทีป$ รับเปลีย$ นอยู่ตลอดเวลา การ
สร้างทุนมนุ ษย์ในองค์กร ผูบ้ ริหารจึงต้องพัฒนาความรู้ขนั ! สูงอย่างต่อเนื$องทัง! ด้านทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางานโดย การจําแนก การสรรหาและการคัดเลือกคนทีม$ คี วามรูค้ วามสามารถสูงสําหรับการทํางานขณะเดียวกัน
ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูท้ ม$ี คี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ทด$ี พี อเพื$อให้การพัฒนาทุนมนุ ษย์ เป็ นไปได้โดย
ถูกทิศทางและสามารถดึงศักยภาพทุนมนุษย์ในองค์การออกมาใช้ผลิตผลงานได้อย่างเต็มที$ เพราะการพัฒนาทุนมนุษย์
คือการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลที$ นํามาสู่การสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร เนื$องจาก
หลักไตรสิกขา ถือได้ว่า เป็ นหัวใจหลักของทุนมนุ ษย์และเป็ นแกนหลักหรือหัวใจของ พระพุทธศาสนา และเป็ น
ภูมคิ ุม้ กันให้มนุษย์ยนื อยู่บนหลักการทีส$ าํ คัญ 3 ประการคือ 1) การมีศลี ได้แก่ การปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบด้วยใจ 2) การมี
สมาธิ ได้แก่การปฏิบตั งิ านอย่าง มุ่งมัน$ และ 3) การมีปัญญา ได้แก่การรูเ้ ป็ นระบบ รูร้ อบ
คําสําคัญ : ความเป็ นมนุษย์, พัฒนาองค์กร, ไตรสิกขา

Abstract
This research aims to study humanity with the Three Studies or “Dtri-sik-kaa”. Human is known as
the most efficient capital in administering an organization. Without human capital, the organization will never
achieve its strategic goals or adapt to unforeseen circumstances. To invest in human capital, the board of
directors has to develop employees in many aspects such as knowledge, talents, skills, abilities, experience
and intelligence. Moreover, an executive himself must recruit the one who is well suited to the job. To do this,
an executive has to have comprehensive knowledge in developing human capital as it will bring the capacity
of people out most. Developing human capital can lead to creating value that will last in the organization. The
Three Studies or “Dtri-sik-kaa” is one of the most important cores in human development. It includes morality
(training in higher mentality), concentration (work commitment) and wisdom (comprehensive knowledge).
Key word: Humanity, Human capital development, the Three Studies.
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บทนํา
จากสภาพปั จจุบนั เป็ นยุคทีด$ เู หมือนว่าจะมีปัญหามากมายสําหรับมนุ ษย์ จะเห็นได้ว่าเกิดความขัดแย้งต่าง ๆ
ทีเ$ กิดขึน! ในสังคมไทย และปั ญหาทีเ$ กิดขึน! ล้วนแล้วแต่มาจากฝี มอื ของมนุ ษย์แทบทัง! สิน! จากความขัดแย้งเล็กๆ ขยาย
กระจายความบาดหมางออกไปจนกลายเป็ นสงคราม นันก็
$ เพราะมนุ ษย์เรามีกเิ ลส และความต้องการต่าง ๆ ของตนมา
สร้างปั ญหาให้เกิดรอบตัว เช่นปั จจุบนั ตอนนี!เศรษฐกิจกลายเป็ นเรื$องที$เราสร้างปั ญหาให้กบั ตัวเราเอง คนว่างงานมี
จํานวนเพิม$ ขึน! เมื$อคนว่างงานเพิม$ ขึน! รายได้กล็ ดน้อยลง เมื$อรายได้น้อยลง ตนไม่มงี านจะทําก็จะผันตัวไปเป็ นโจร
ผู้ร้ายก่อให้เ กิดปั ญหาทางสังคมตามมา และจากการที$มนุ ษย์ไม่ เคยเรียนรู้การดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มนุ ษ ย์
ส่วนมากใช้ชวี ติ ผูกติดกับวัตถุ สิง$ ของ ซึง$ ได้รบั มาจากระบบทุนนิยมเป็ นอย่างมาก ทําให้มนุ ษย์เกิดการแข่งขัน นําไปสู่
ความขัดแย้งต่างๆ ตามมา เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เนื$องจาก ทรัพยากรทีม$ จี ํานวนจํากัด แต่ความ
ต้องการของมนุษย์มมี ากขึน! ทําให้เกิดความไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้เกิดการเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติ
กันมากขึน! จนกระทังทรั
$ พยากรต่าง ๆ บนโลกเริม$ ร่อยหรอ จนเป็ นเหตุให้เกิดปั ญหาเรื$องภาวะโลกร้อนตามมา ดังนัน!
เมื$อย้อนกลับมามองทีม$ นุษย์ เราก็พบว่ามีปัญหามากมายเกิดขึน! กับมนุ ษย์เช่นเดียวกัน ทุกวันนี!ศลี ธรรมของมนุ ษย์ตก
ตํ$าลงเรื$อย ๆ มนุ ษย์ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความเครียดและความทุกข์มากขึน! รวมทัง! มนุ ษย์เราส่วนใหญ่มกั โดน
ระบบการศึกษาและสังคมยุคเร่งรีบ ติดยึดในวัตถุให้ใช้แต่ความคิด โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ว่าเป็ นความคิดทีเ$ กิดจากจิต
ปกติหรือไม่ปกติ เป็ นความคิดที$ปรุงแต่งหรือเป็ นตามความจริง เมื$อมีการแข่งขันกันมากขึน! ความขัดแย้งเหล่านี!ก็
นําไปสูก่ ารทําลายความเป็ นมนุษย์ซง$ึ กันและกัน ก่อให้เกิดปั ญหาทางสังคม เพื$อความอยู่รอดของตนเอง ดังนัน! ศักดิศรี
g
ความเป็ นมนุษย์ จึงเป็ นคําทีท$ ุกคนต้องการการยอมรับ และต้องการความคุม้ ครอง เป็ นการใช้อาํ นาจ โดยองค์กรของรัฐ
ต้องคํานึงถึงศักดิศรี
g ความเป็ นมนุษย์ และเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ$ ม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื$น ไม่เป็ นปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ภายใต้บริบทของสังคมไทย คุณค่าของศักดิศรี
g ความเป็ นมนุษย์
เปลี$ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะสังคมไทย ซึ$งเป็ นสังคมศักดินา การแบ่งชนชัน! เป็ นที$มลี ําดับชัน! แข็งแกร่ง
เกียรติ และศักดิศรี
g ย่อมผูกพันกับชําติกาํ เนิด สถานภาพ หรือยศศักดิ g อย่างแน่นแฟ้ น โดยหากมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงสร้างของสถานภาพนัน! ๆ
สําหรับประเทศไทยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นสถาบันสังคมสถาบันหนึ$ง มีบทบาทอย่างยิง$ ต่ อสังคมไทยที$
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือมากทีส$ ุด และพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหนึ$งของโลกทีม$ บี ทบาทสําคัญยิง$ ในการ
หล่อหลอมหรือขัดเกลาอุปนิสยั ใจคอของบุคคลให้ละเอียดอ่อน สวยงาม มีความรัก ความเมตตา และความเอือ! อาทรต่อ
กันและกัน มีหลักคําสอนทีม$ ลี กั ษณะเป็ นสากล ประกอบด้วยหลักการทีเ$ ป็ นเหตุเป็ นผลทีส$ ามารถให้พสิ จู น์ได้ดว้ ยวิธกี าร
ทีว$ างไว้อย่างเป็ นระบบ มิได้เป็ นคําสอนทีบ$ งั คับให้ต้องเชื$อ ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างไม่มขี อ้ พิสจู น์ ผูท้ ป$ี ฏิบตั ติ ามหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื$องจะมีบุคลิกภาพสง่างาม มีจติ ใจเยือกเย็นและเป็ นสุข และเป็ นบุคคล
2
ทีส$ งั คมปรารถนามากทีส$ ดุ รวมทัง! การขัดเกลาให้เกิดคนดีจะคิดถึงผูอ้ $นื คิดถึงประเทศชาติ คิดถึงโลก คิดถึงส่วนรวม
ก่อนตนเองเสมอ และทีส$ าํ คัญคนดีกพ็ ร้อมทีจ$ ะเสียสละเพื$อส่วนรวมโดยไม่รรี อ มนุ ษย์กเ็ ป็ นตัวจักรสําคัญทีท$ ําให้สงั คม
ประเทศชาติ และโลกเคลื$อนไหวได้ทงั ! ทางบวกและทางลบ ดังนัน! จึงจําเป็ นทีจ$ ะต้องจัดกระบวนการทีท$ าํ ให้มนุษย์เป็ นสิง$
ที$มีคุณภาพมากที$สุด เพื$อขับเคลื$อนให้เกิด สิง$ ที$ดีท$ีสุดให้อุบตั ิข!นึ มาบนโลกแห่ งนี! ซึ$งตรงกับพระพุทธศาสนาที$ว่ า
มนุ ษย์เป็ นสัตว์ทส$ี ามารถฝึ กได้ และต้องฝึ กจึงจะประเสริฐเนื$องจากมนุ ษย์อาศัยสัญชาตญาณได้น้อยไม่เหมือนสัตว์
ประเภทอื$นทีเ$ กิดมาแล้วก็อยู่ได้ดว้ ยสัญชาตญาณเช่นลูกห่าน เกิดมาก็สามารถเดิน ว่ายนํ!าได้ทนั ที แต่มนุ ษย์เป็ นสัตว์ท$ี
ต้องฝึกฝนพัฒนาโดยเฉพาะในการพัฒนาสิง$ ทีเ$ รียกว่า “ปั ญญา” มาใช้ดาํ เนินชีวติ แทนทีจ$ ะอยู่อย่างสัตว์อ$นื ทีเ$ ป็ นอยู่ตาม
สัญชาตญาณ มนุษย์ย่อมจะคิดก้าวหน้าด้วยการใช้กาํ ลังทางปั ญญาพัฒนาตนเองให้ได้พบเจอกับสิง$ ทีด$ ที ส$ี ดุ อย่างทีไ$ ม่มี
ขอบเขต แต่ในทางกลับกันมนุ ษย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบหลักการในการทีจ$ ะค้นหาสิง$ ทีด$ ที ส$ี ุดอันจะนํามาซึง$ ตัวแบบในการ
2

จํานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ g, สังคมวิ ทยาตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพ์ครัง! ที$ 2. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548), หน้า 51.

ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่รู้ธรรมชาติของการเรียนรู้ การฝึ ก การหัดนัน! ว่ามีจําเป็ น จึงปฏิบตั ิไปด้วยความเคยชิน พอทําได้
ระดับหนึ$งก็หยุดเรียนรู้ จึงทําให้ชวี ติ มนุษย์ไม่เกิดการพัฒนาเท่าทีค$ วรจะเป็ น จึงจําเป็ นทีจ$ ะต้องออกแบบตัวแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์วถิ พี ุทธขึน! มาเพื$อให้มนุ ษย์ได้เรียนรูถ้ งึ ธรรมชาติของชีวติ รูห้ ลักการของชีวติ รูว้ ธิ กี ารดําเนิน
ชีวติ มนุษย์กจ็ ะมีชวี ติ ทีด$ ี เกิดการเรียนรู้ การฝึ กฝนและพัฒนาไปตามลําดับขัน! ด้วยสติปัญญา ถ้าปฏิบตั แิ ล้ว ชีวติ ของ
แต่ละคนก็จะดีงามจนมีชวี ติ ทีป$ ระเสริฐ และสามารถฝึ กตนได้จนถึงขัน! เป็ นพุทธะ หรือปั ญญาตรัสรู้ เป็ นปั ญญาทีท$ ําให้
มนุษย์กลายเป็ นพุทธะ คือ เป็ นผูร้ ู้ ผูต้ $นื ผูเ้ บิกบาน ด้วยการทําดี ละเว้นชัว$ ทําจิตใจให้บริสุทธิผ่g องใส ดังทีว$ ่า “มนุ ษย์
เป็ นสัตว์ประเสริฐ”3
ตามที$นักกฎหมายชาวเยอรมันชื$อ Guenter Duerig ได้ให้คําอธิบาย คําว่า “ศักดิศรี
g ” ไว้ในหนังสือ
Grundgesetz-Kommentar ว่า มนุษย์ทุกคนเป็ นมนุษย์โดยอํานาจแห่งจิตวิญญาณของตนเอง และมีอาํ นาจทีจ$ ะกําหนด
ตนเองและการสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองด้วย การตัดสินใจของตน4 โดยการศึกษา จึงเป็ นกระบวนการซึง$ ทําให้
“คน” เจริญงอกงามขึน! โดยมุ่งเน้นในเรื$องของ
1. ปั ญญา บุคคลทีไ$ ด้รบั การศึกษาพึงจะเป็ นผูม้ ปี ั ญญา ควรมีความรูจ้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล ผิดชอบชัวดี
$ คุณและโทษ
สิ$ง ที$ค วรกระทํ า และไม่ ค วรกระทํ า บนพื!น ฐานของความจริง รู้จ ัก แก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่ า งชาญฉลาด ภายใต้ ก าร
เปลีย$ นแปลงต่างๆ ทีเ$ กิดขึน!
2. ด้านจิตใจ บุคคลทีไ$ ด้รบั การศึกษา พึงรูจ้ กั ฝึกฝนจิตใจของตนให้มคี วามเจริญงอกงามทางคุณธรรม ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื$อง การละอายต่ อการกระทําผิด รู้จกั ควบคุมตนเองให้ป ระพฤติตามกรอความถูกต้องดีงาม ภายใต้การยึด
หลักธรรมในการเป็ นเครื$องยึดเหนี$ยวจิตใจ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก$ ารงานและการดํารงชีพ
สิง$ เหล่านี!เมื$อมนุ ษย์ในรับการศึกษาหรือขัดเกลาทางสังคม ก็จะสามารถมีพฤติกรรมทางสังคมทีด$ งี าม ทัง! ใน
การทํา งานและการอยู่ร่ ว มกัน ในครอบครัว องค์ก ร และสัง คม รู้จ ัก การช่ ว ยเหลือ เกื!อ กูล ประโยชน์ ก ัน และกัน มี
ความสามารถและทักษะในการติดต่อสือ$ สารกับบุคคลอื$น และสามารถตระหนักถึงสิทธิหน้าที$ ความรับผิดชอบทีพ$ งึ มีต่อ
ผูอ้ $นื และสังคมได้อย่างเหมาะสม แต่เมื$อมีการรวมตัวกันเป็ นจํานวนมาก ปั ญหาที$เกิดขึน! ตามมาก็คอื การถูกละเมิด
ศักดิศรี
g ความเป็ นมนุษย์ ก็คอื การพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิง$ ทีก$ ล่าวอ้างนัน! ตรงตามเจตนารมณ์ทไ$ี ด้มกี ารตัง! ไว้
เป็ นวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ ดังนัน! จึงต้องทําความเข้าใจร่วมกันว่า ศักดิศรี
g ความเป็ นมนุษย์หมายความว่าอะไร และ
การทีบ$ ุคคลอ้างถึงศักดิศรี
g ความเป็ นมนุ ษย์ของตนเพื$อให้ได้รบั การคุม้ ครองตามหลักสิทธิมนุ ษยชนนัน! จะทําได้ในทุก
เรื$อง ทุกกรณี และทุกสังคมหรือไม่ แม้ศกั ดิศรี
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
g ความเป็ นมนุ ษย์จะเป็ น วลีทบ$ี ญ
ไทย โดยนํารูปแบบ ไตรสิกขา มาบูรณาการสร้างและพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ “คน” จึงเป็ นต้นทุน
สําคัญขององค์กรในการทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อสภาพการเปลี$ยนแปลงที$
ปรับเปลีย$ นอยู่ตลอดเวลา การสร้างทุนมนุษย์ในองค์กร ผูบ้ ริหารจึงต้องพัฒนาความรูข้ นั ! สูงอย่างต่อเนื$องทัง! ด้านทักษะ
และประสบการณ์ในการทํางานโดย การจําแนก การสรรหาและการคัดเลือกคนทีม$ คี วามรูค้ วามสามารถสูงสาหรับการ
ทํางานขณะเดียวกัน ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูท้ ม$ี คี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ทด$ี พี อเพื$อให้การพัฒนาทุน
มนุ ษย์ เป็ นไปได้โดยถูกทิศทางและสามารถดึงศักยภาพทุนมนุ ษย์ในองค์การออกมาใช้ผลิตผลงานได้อย่างเต็ม ที$
เพราะการพัฒนาทุนมนุ ษย์ คือการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลที$ นํามาสู่การสร้าง
คุณค่าให้กบั องค์กร เนื$องจาก หลักไตรสิกขา ถือได้ว่า เป็ นหัวใจหลักของทุนมนุ ษย์และเป็ นแกนหลักหรือหัวใจของ
พระพุทธศาสนา และเป็ นภูมคิ ุม้ กันให้มนุษย์ยนื อยู่บนหลักการทีส$ าํ คัญ 3 ประการคือ
1) การมีศลี ได้แก่ การปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบด้วยใจ
3
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2) การมีสมาธิ ได้แก่การปฏิบตั งิ านอย่าง มุ่งมัน$ และ
3) การมีปัญญา ได้แก่การรูเ้ ป็ นระบบ รูร้ อบ
จากการประมวลผลข้างต้นผูเ้ ขียนจึงสนใจในประเด็นความเป็ นมนุ ษย์ด้วยรูปแบบ ไตรสิกขาในการบริหาร
องค์กร ทัง! นี!เพื$อเป็ นการเสริมสร้างแนวทางต้นแบบของทุนมนุ ษย์ทม$ี คี ุณภาพโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็ นเครื$องมือที$
สํา คัญ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยผู้เ ขีย นมีค วามเห็น ว่ า บทความนี! จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการชี!ใ ห้เ ห็น ถึง
แนวความคิดและวิธกี ารในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และเป็ นต้นแบบ (Role Model) ตามหลักพุทธญาณวิทยา
(ไตรสิกขา) และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงพุทธของ
องค์การจะมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 4 ระดับ กล่าวคือ ระดับการพัฒนาเพื$อผลงานทัง! นี!เพื$อให้องค์การและมนุ ษย์ใน
องค์การทัง! ภาครัฐและเอกชนอยู่รอดพึ$งตนเองได้ใ นทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาระดับนี!มีพ!นื ฐานแนวคิดมาจาก
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ระดับทีส$ องคือกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื$อการเรียนรู้ ในระดับนี!มพี น!ื ฐานแนวคิดมาจาก
เศรษฐศาสตร์มนุ ษย์นิยม เป็ นการพัฒนาเพื$อสนองความต้องการของมนุ ษย์เป็ นหลักมิใช่การพัฒนาเพื$อสนองตอบต่อ
ความต้องการขององค์การเท่านัน! กระบวนทัศน์การพัฒนาระดับทีส$ ามคือกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกียธรรม
ซึง$ มีพน!ื ฐานแนวคิดมาจากพุทธธรรมซึง$ เป็ นคําสังสอนของพระพุ
$
ทธเจ้าสําหรับมนุ ษย์ทม$ี คี วามพร้อมทีจ$ ะเรียนรู้ “ความ
จริงตามความเป็ นจริง” ในระดับของผูค้ รองเรือน มีชวี ติ แบบชาวบ้านทัวไปที
$
ย$ งั ต้องประกอบอาชีพ เลีย! งชีพทัง! ตนเอง
หรือครอบครัวของตนเอง องค์การเอกชนมีรายได้อยู่รอดได้ องค์การภาครัฐปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ$ ด้รบั มอบหมาย โลกียธรรม
เป็ นหลักธรรมที$จะทําให้ทุนมนุ ษย์ในองค์การมีความดี มีความสุข การพัฒนาทุนมนุ ษย์ในระดับนี!จะทําให้มนุ ษย์ใน
องค์การมีจริยธรรมศีลธรรมมากขึน! ความชัวร้
$ ายเลวทรามลดลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาในระดับสูงสุดคือระดับ
โลกุตรธรรมทีม$ เี ป้ าหมายในการพัฒนามนุษย์สรู่ ะดับ “นิโรธ” จากอริยสัจ 4 หรือระดับนิพพานนัน$ เอง กระบวนทัศน์การ
พัฒนาในระดับนี!เหมาะสมสําหรับผู้ทม$ี ที งั ! พื!นฐาน “ภูมธิ รรม” ที$มากพอและยังต้องเป็ นผู้ท$มี เี ป้ าหมายส่วนบุคคลที$
ต้องการพัฒนาไปสู่ระดับการพ้นทุกข์อย่างสิน! เชิงมีชวี ติ ที$ “เหนือโลก” หลุดพ้นจากสมมติสจั จะทัง! ปวง การพัฒนาใน
ระดับนี!จะเกิดขึน! ได้ยากกับมนุ ษย์ส่วนใหญ่เนื$องจากเป็ นเรื$องลึกซึง! ยากทีจ$ ะเข้าใจ อย่างไรก็ตามในทางอุดมคติของ
พุทธศาสนาแล้วมนุ ษย์ทุกคนควรมีเป้ าหมายในระดับการพัฒนาระดับโลกุตรธรรม เพียงแต่มเี งื$อนไขในเรื$องความ
พร้อมของมนุษย์แต่ละคนทีม$ ไี ม่เท่ากัน ดังนัน! การวางแผนการพัฒนาทัง! ในระดับบุคคลและระดับองค์การจึงต้องคํานึงถึง
ปั จจัยในข้อความพร้อมและปั จจัยในเรื$องจุดมุ่งหมายทีต$ อ้ งการ5
หลักไตรสิ กขา คือ ขบวนการการศึกษา เพื$อการบรรลุเป้ าหมายของดุลยภาพของชีวติ ประกอบด้วย
1. ศีล หรือขบวนการระเบียบปฏิบตั ิ (วินัย) เพื$อให้เกิดวาจาชอบ การกระทําชอบและการประกอบอาชีพ
ชอบ เป็ นแนวทางและกรอบทีก$ าํ กับการกระทําหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆ นันเอง
$
2. สมาธิ หรือ ขบวนการฝึ ก อบรมจิต สํา นึ ก เพื$อ ให้เ กิด ความเพีย รชอบ การระลึก ชอบและมีจิต สํา นึ ก ที$
ชอบ เป็ นขบวนการเพื$อให้จติ มีการพัฒนาความสํานึกเพื$อความสมดุลทัง! จิตและกาย เป็ นขบวนการเกื!อหนุ นให้สงิ$ ที$
รับเข้ามาในชีวติ ดําเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปั ญญา หรือขบวนการทางความรู้ เป็ นวิธกี ารอบรมศึกษาเพื$อให้เกิดวิชาความรูแ้ ละปั ญญา ซึง$ จะยังผลให้
เกิดมีทศั นะ ความเชื$อ ค่านิยมทีถ$ ูกต้อง มีความดําริตริตรองทีช$ อบ ปั ญญาเป็ นตัวควบคุมกําหนดการรับชนิดต่าง ๆ เข้า
สูช่ วี ติ
การสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตความคิด และพฤติกรรมของผูต้ อบ การพัฒนาทุนมนุ ษย์โดยประยุกต์แนวคิด
ทางพุทธศาสนาทีใ$ ห้ ความสําคัญของการพัฒนามนุษย์ทจ$ี ติ ใจและสมองซึง$ ได้กล่าวว่า ทุนทีแ$ ท้จริง คือทุนทางปั ญญา6
ซึง$ มีสมองเป็ นเครื$องมือในการถ่ายทอดออกมา Mental Brain Model ทีม$ วี ชิ าจรณะสัมปั นโน จึงกล่าวได้ว่า คนจะบรรลุ
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ความสําเร็จใดๆ นัน! อยู่ทใ$ี จและการใช้กระบวนการคิดจากสมองหรือปั ญญานี!เท่านัน! KSM Model จึงเป็ นรูปแบบหนึ$ง
ของการเรียนรูก้ ารฝึ กกายควบคู่กบั คุณธรรมการฝึ กอบรมจิตใจ เป็ นตัวแบบของการศึกษาด้วยตนเอง (Self Center)
เน้นการพัฒนาคุณค่าในค่าในตัวมนุ ษย์และการเข้าถึงจิตวิญญาณอันแท้จริงของมนุ ษย์ โดยกําหนดคุณค่าสูงสุดของ
การศึกษาว่าเป็ นคุณค่าทางศาสนาการรูแ้ จ้งทางด้านจิตใจ เปิ ดโอกาสให้เด็กเรียนอย่างอิสระแม้อยู่ในโรงเรียนโดยไม่ได้
เน้นการท่องจําตํารา แต่เปิ ดโอกาสให้เด็กเลือกที$จะเรียนรู้ตามความสามารถและความสมัครใจ และการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมนําโครงการ มีความต้องการของชุมชน มีการสนับสนุนโดยมวลชน รวมทัง! การเป็ นทีร$ กั และได้รบั การไว้วางใจ
พอใจจากชนชัน! สูง หรือชนชัน! ผู้นําอีกด้วย ซึ$งการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตามแนวพุทธด้วยการใช้หลักอริยสัจ 4
คล้ายคลึงกับแนวการพัฒนามนุ ษย์กระแสหลัก โดยทีต$ ามหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเริม$ ต้นที$ “ทุกข์” คือการเข้าใจปั ญหา
ของชีวติ ทีต$ ้องมีการแก้ไข ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของตะวันตกนัน! จะใช้แนวทางการมุ่งแก้ปัญหา (Problem
Orientation) กล่าวคือการค้นหาปั ญหาขององค์การหรือของบุคคลในองค์การทีท$ ําให้องค์การมีประสิทธิภาพไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย จึงต้องทําให้มกี ารพัฒนาเสริมสร้างทัง! ความรู้ ทักษะ ปรับเปลีย$ นทัศนคติ เพื$อให้มนุ ษย์ในองค์การนัน!
ทํางานให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน! หรือหากยังไม่มปี ั ญหาก็มองหาโอกาสความเป็ นไปได้ทจ$ี ะทําให้ดขี น!ึ
กําหนดเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาและดําเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายนัน!
การพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาที$ 1 อันเป็ นผลดีขนั ! ต้น ก่อให้เกิดการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมทัง! ทาง
กายและวาจา เป็ นการป้ องกันการกระทําผิด และเป็ นการพัฒนาให้เกิดสิง$ ทีด$ ี โดยเป็ นการจัดระเบียบเรียบร้อยทาง
พฤติกรรมของมนุ ษย์ให้อยู่ในกรอบของการกระทําที$พงึ ประสงค์เป็ นไปตามระเบียบของกลุ่ม สังคม กฏหมาย จารีต
ประเพณี
ขัน! ตอนระดับกลางคือการพัฒนาทีร$ ะดับสมาธิซง$ึ เป็ นไตรสิกขาที$ 2 ซึง$ เป็ นหลักการเพื$อควบคุมและพัฒนา
ความคิด ผลักดันให้คดิ ในทางสร้างสรรค์ ถูกต้องและเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
ขัน! ตอนระดับสูงเป็ นการพัฒนาไตรสิกขาที$ 3 คือปั ญญา ซึ$งเป็ นหลักการเพื$อควบคุมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สนใจแต่สงิ$ ทีถ$ ูกต้อง เป็ นจริงตามความจริง
ทัง! เป้ าหมายในการพัฒนาและประโยชน์ ท$ีจะได้ใ นการพัฒนาจะเป็ นปั จจัยอิสระที$จะกําหนดกระบวนการ
เทคนิ ค วิธีก ารรวมทัง! หลัก ธรรมคํา สอนที$จ ะใช้พ ัฒ นา สํา หรับ กระบวนการพัฒ นาชีวิต อัน ประเสริฐ จะเห็น ว่ า
กระบวนการพัฒนาจะเริม$ ต้นทีป$ ั จจัยพืน! ฐานคือ ศีล ซึง$ ถือเป็ นจุดเริม$ ต้นของบุคคลทีม$ คี ุณลักษณะทุนมนุษย์ทม$ี คี ุณภาพ
ของคนเก่ง คนดี คนมีความสุข โดยมีรายละเอียดดังนี!
(1) เก่ง ประกอบไปด้วย ศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ความมุ่งมัน$ ความซื$อสัตย์ ความมี
ระเบียบวินัย มีศลี ธรรม หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อหน้าทีก$ ารงาน มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มี
ครอบครัวทีส$ มดุล เป็ นคนเก่ง ความเสียสละ กระบวนทัศน์การพัฒนานี!ยงั มีจุดเน้นทีก$ ารพัฒนาต้องอยู่บนพืน! ฐานของ
การมีจริยธรรมไม่พฒ
ั นาทรัพยากรมนุ ษย์เพื$อรับใช้องค์การ หรือปลุกปั น$ พฤติกรรมมนุ ษย์เพื$อประโยชน์ขององค์การ
เท่านัน! แรงจูงใจของมนุ ษย์ตามกระบวนทัศน์น!ีคอื มนุ ษย์มคี วามต้องการทีจ$ ะทํางานเพื$อผลตอบแทน การเรียนรูเ้ ป็ น
วิถที างทีจ$ าํ เป็ นเพื$อการปรับปรุงผลงาน การถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) จะเป็ นทางตรงจากการพัฒนา
ฝึกอบรมไปสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงานทีด$ กี ว่าเดิม
(2) ดี ประกอบด้วย สมาธิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การ
ประสานงาน มีความสมาธิในการทํางาน มีการมองโลกในแง่ดี มีการจัดการอารมณ์ มีความภาคภูมใิ นในตนเอง มีความ
เชื$อมันในตนเอง
$
มีการประเมินตนเอง ซึง$ เป็ นการใช้ “สมาธิ” เป็ นจุดเน้นในการพัฒนา และการใช้ “ปั ญญา” เป็ น
แนวทางจุดเน้นในการพัฒนา แนวทางทัง! สามจะต้องสอดคล้องกับเป้ าหมาย ลักษณะและความพร้อมของกลุ่มเป้ าหมาย
ยกตัวอย่างเช่น ผูท้ ต$ี ้องการศึกษาปฏิบตั พิ ฒ
ั นาตนเองในแนวทางพุทธ เป็ นผูม้ เี ป้ าหมายในการพัฒนาเพื$อทีห$ ลุดพ้น
จากห้วงทุกข์ มีภูมธิ รรมสูง ย่อมจะต้องใช้ “ปั ญญา” เป็ นแนวทางในการพัฒนา

(3) มีสขุ ประกอบด้วย ปั ญญา สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ การมีจติ นวัตกรรม การมีความชํานาญ การจัดการทีด$ ี
มีการคิดแก้ปัญหา อริยสัจ 4 มีความสุขในการทํางาน โยนิโสมนสิการ มีการมองอนาคตเด่นชัด คําอธิบาย เป็ น
กระบวนการทีด$ าํ เนินอย่างเป็ นระบบ มีการจัดลําดับความสําคัญ มีวธิ กี ารมองอนาคต ซึง$ ปั ญญาทีเ$ กิดจากการตัง! มัน$
ในการทํางาน ซึง$ ในทางพุทธศาสนาเป็ นปั ญญาระดับสูงสุดที$เรียกว่า “ภาวนามะยะปั ญญา” ระดับสมาธิขนั ! อุปจารณ
สมาธินนั ! สามารถระงับอุปสรรคหรือความเศร้าหมอง ปั ญหาในทางโลกได้ ดังนัน! ในการทํางานให้ได้รบั ความสําเร็จสูงสุด
นัน! นอกจากการมีระดับปั ญญาหรือสมองที$เป็ นเลิศด้วยการฝึ กตนทัง! กายและใจ ซึ$งสามารถทําให้มนุ ษย์กลายเป็ นผู้ท$ี
ได้รบั การยอมรับสนับสนุนและมีความรักความเมตตาแก่มวลมนุ ษย์ทผ$ี ่านการฝึ กกายฝึ กจิตใจให้เกิดเป็ นอริยะเป็ นการ
สร้างทุนทางปั ญญาที$พร้อมด้วยความเก่งและความดี ของแต่ละบุคคลเป็ นพลังสมองทีซ$ ่อนอยู่ในตัวตนของตน ดังนัน!
การกระตุ้นจิตสํานึกเพื$อให้มนุ ษย์สร้างสมรรถนะให้เกิดขึน! เป็ นทุนทางปั ญญาได้นัน! สามารถทําได้โดยการใช้รูปแบบ
KSM ตามทีก$ ล่าวมา การสร้างทุนทางปั ญญา คือ การสร้างศิลปะแห่งสุนทรียะจิต (State of Arts of Loving Kindness)
ให้แสดงออกมาเป็ นกระบวนการคิดและการตัดสินใจมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดัง นั !น การสร้ า งขบวนการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ต ามหลัก พระพุ ท ธศาสนา โดยนํ า ลัก ษณะแก่ น แท้ ท าง
พระพุทธศาสนาในประเด็นต่างๆ เป็ นหลักแนวคิดการดําเนินชีวติ ส่วนตัวและการทํางาน บูรณาการระหว่างพุทธญาณ
วิทยาและการจัดการตามหลักสากลโดยสร้างเป็ นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ต้องมีกระบวนการนําหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนามาเป็ นหลักในการอบรมกล่อมเกลาโดยใช้ วิธชี แ!ี จงทําความเข้าใจ ประชุม อบรมสัมมนา หรือวิธกี าร
อื$นๆ โดยนําหลักธรรมะเรื$อง ศีล สมาธิ ปั ญญา ซึง$ หลักธรรมเหล่านี!ลว้ นแล้วแต่เป็ นองค์ความรูท้ ใ$ี ช้เป็ นแนวทางในการ
อบรม สังสอนให้
$
คนทุกคนหมันเพี
$ ยรทําความดี มีความอดทน อดกลัน! มีความเมตตา กรุณาต่ อเพื$อมนุ ษย์ เพื$อน
ร่วมงาน โดยการบูรณาการพุทธญาณวิทยากับการบริหารตามหลักสากล ให้เกิดขึน! อย่างเป็ นรูปธรรม และผลักดัน
นํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านในองค์กรต่างๆ เพื$อเป็ นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในทุกๆ มิติ
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