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บทความวิชาการ 
  

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์แนวพุทธ 
 

พระครูปลัดสมชาย อภวิณฺโณ (เฮาลี้)1 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่ส าคัญได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรม
การท างาน เช่น การบริการ ระบบบริการและ
คุณภาพมาตรฐานของการให้บริการที่ไม่
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้ ใช้บริ ก าร  ขาดระบบการก ากับ  และ
ตรวจสอบคุณภาพ ไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
การรองรับคุณภาพของการให้บริการตลอด 
ถึงทักษะด้านต่างๆ ของทรัพยากรมนุษย์ และ
อีกทั้งจริยธรรมปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษย์ของทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานที่
ส าคัญ ได้แก่ ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการอบรมมาอย่างดี การใช้ทรัพยากร
จากทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่ดีพอ หรือต่ า
เกินไป การกระจายทรัพยากรมนุษย์ในส่วน
ภูมิภาคต่างๆ ยังไม่ดีพอและไม่เหมาะสม 
ปัญหาในด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่
เฉพาะอย่างและปัญหาการมีมากเกินไป หรือ
น้อยเกินไปของทรัพยากรมนุษย์บางแขนง 
ส า ห รั บปั ญห าพฤติ ก ร รมบริ ก า รขอ ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่แสดงออกมาจนกลายเป็น
ลักษณะประจ าอย่างหนึ่งของหน่วยงาน คือ 
การลืมหน้าที่ที่แท้จริงตนเอง 
 

บทน า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย

ในปัจจุบันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวทุนนิยม โดยเลียนแบบปรัชญาแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะการน าเอาทฤษฎีการ
พัฒนาประเทศให้ทันสมัย มาเป็นตัวแบบของ
การพัฒนา การน าเอาทฤษฎีภาวะทันสมัยซึ่ง
ใช้ตัวแบบของทุนนิยมในการพัฒนาประเทศ
มาใช้นั้นมีความจ าเป็น เพราะเป็นกระแส
หลักในการพัฒนาของโลก ถ้าไทยไม่ยอม
ก้าวลงไปร่วมในกระแสหลักของทุนนิยมนี้ ก็
จะถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังและจะเสียเปรียบไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ไปอีก
ยาวนาน 

การสร้างความสมดุลในการพัฒนา
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาการพัฒนาแนวทุน
นิยมเพียงแนวทางเดียว โดยการน าเอาแนว
ทางการพัฒนาวิถีพุทธและแนวทางการ
พัฒนาที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ใช้เป็นตัวแบบ
ส าหรับการพัฒนาสังคมไทยในภาคส่วนที่
ยากจนล้าหลัง 

การพัฒนาแนวทุนนิยมไม่เหมาะสม
กับภาคส่วนของสังคมที่ยากจนและล้าหลัง
ด้วยเหตุหลายประการ (ฌาน ตรรกวิจารย์, 

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2547 : 170) เช่น ประการแรก ปรัชญาทุน
นิยมสร้างให้เกิดกิเลสตัณหาของมนุษย์เป็น
ตัวกระต้นผลักดันมนุษย์ให้พยายามแข่งขัน
กันสะสมทุนให้ร่ ารวยสูงสุด ประการที่สอง 
วิธีการให้ได้ทุนมากก็คือ การแข่งขันเสรีซึ่ง
คนจนหรือคนส่วนใหญ่ในชนบทที่ล้าหลังไม่
มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคนรวยและคน
ในเมืองได้ ยิ่งแข่งขันกันเท่าไร คนจนก็จะถูก
ทิ้งให้ล้าหลังยากจนขึ้นทุกที ประการที่สาม 
รางวัลหรือผลที่ทุนนิยมใช้ล่อใจคือ ความสุข
สบายอย่างล้นเหลือที่เห็นได้จากการกินอยู่
อย่างหรูหราฟุ่มเฟือย บ้านหลังใหญ่ รถราคา
แพงหลายคัน การจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือยมาบ ารุงบ าเรอความสุขต่างๆ เหล่านี้
แสดงถึงการบริโภคนิยมอย่างเต็มที่ซึ่งคนยาก
คนจนไม่สามารถที่จะจัดหามาได้ ถ้าเกิดหลง
ตามอย่างที่โฆษณาจูงใจให้มัวเมาก็จะต้อง
หมดตัว หนี้สินรุงรัง การพัฒนาแนวทางทุน
นิยมเพียงแนวทางเดียว ไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในภาคส่วนสังคมที่ยากจนล้าหลัง
ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางทุนนิยมก็มีส่วน  ท าให้พื้นฐานจิตใจ
ของคนจนเสียหาย  ขาดพลังความสามัคคี
และความเห็นอกเห็นใจที่จะร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือกัน เพราะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แนวทุนนิยมเน้นที่คนเก่ง คนเด่น คน
ดั ง  จึ ง ต้ อ ง แ ข่ ง ขั น กั น  วิ ถี ท า งพั ฒน า
ความสามารถในการแข่งขันนี้ด าเนินไปได้ใน
ภาคส่วนสังคมที่พัฒนาหรือเจริญแล้ว เพราะ
พอสู้พอแข่งขันกันได้  แต่เมื่อน าไปใช้กับคน
จน และคนด้อยโอกาสแล้วมีแต่แพ้กับแย่ 

และท าให้พื้นฐานจิตใจของคนจนเหล่านี้
ตกต่ า ไปจาก เดิ ม  ที่ รั กสามั คคี ร่ วมมื อ
ช่วยเหลือกัน ก็กลายมาเป็นต่างคนต่างอยู่ ต่าง
คนต่างท า วัฒนธรรมของการลงแขก การ
ช่วยเหลือกันก็หมดไปสังคมไทยที่เคยอยู่กัน
อย่างสงบสุขพออยู่พอกินมาหลายร้อยปีก็ล่ม
สายลง กลายเป็นชุมชนที่อ่อนแอ ตกเป็น
แหล่งที่ทุนนิยมจะเข้ามาขูดรีดเอาทรัพย์สินที่
มีอยู่น้อยแล้ว  เข้าไปเพิ่มพูนให้แก่คนร่ ารวย
อีกยาวนาน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวพุทธจึงต้องสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนยากจนให้เข้มแข็งและรู้รักสามัคคีก่อน จึง
จะช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ 
(วัชรี ทองประชุม, 2549 : 663) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ
ปฏิบัติหรือการท างานที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างให้
ส าเร็จนั้นจะต้องมีปรัชญาหรืออุดมการณ์เป็น
สิ่งชี้น าหรือยึดถือ การที่ทุนนิยมประสบ
ความส าเร็จสามารถยึดครองโลกได้ก็เพราะมี
ปรัชญาที่ตรงหรือตอบสนองกับกิเลศตัณหา
ของมนุษย์มากที่สุด คือ แบ่งงานกันท าให้
เชี่ยวชาญจนสามารถผลิตได้มากที่สุดแล้ว
ประกอบการอย่างเสรี ซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้
เสรี จนสะสมทุน  ได้ ม าที่ สุ ดแล้ ว เสวย
ผลตอบแทน หรือบริโภควัตถุอย่างเต็มอิ่ม
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกใจสอดคล้องกับกิเลสของ
มนุษย์ที่สุด ผลเสียที่ตามมาก็คือ คนเห็นแก่
ตัวมาก กอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเอง ไม่มี
ความปราณีหรือเห็นอกเห็นใจคนยากจน มอง
ว่าเป็นคนโง่ คนเกียจคร้าน คนไม่เอาไหน 
คนที่ต่ าต้อยน้อยหน้าในสังคมจึงถูกทอดทิ้ง 
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ส าหรับปรัชญาหรืออุดมการณ์ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธนั้น
ตรงกันข้ามกับปรัชญาของทุนนิยม เพราะ
เน้นที่การลดกิเลสตัณหา ในขณะที่ทุนนิยม
ส่งเสริมให้มีกิเลสตัณหามากขึ้น พุทธศาสนา
ให้ลดกิเลสตัณหาเพราะมุ่งให้ท าประโยชน์
ให้ตนเอง และท าประโยชน์ให้ผู้อื่น ไม่ให้
เห็นแก่ตัว 

เมื่อพุทธศาสนาให้ละกิเลสตัณหา
หรืออย่างน้อยก็ต้องลดกิเลสตัณหาให้เหลือ
น้อยลงๆ จะได้ท าดีมากขึ้น ลดการท าร้าย
เบียดเบียนคนอื่นลง ปรัชญาของพุทธศาสนา
จึงไม่ค่อยถูกใจมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานัก 

การละกิเลสเป็นเป้าหมายของพุทธ
ศาสนา คือ นิพพานความสุขอันเกิดจากการ
ดับทุกข์ คือการละกิเลสได้นับเป็นปรัชญา
ของเป้าหมายแต่การจะด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไรนั้นก็เป็นปรัชญาหรือ
อุดมการณ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นปรัชญาของ
วิธีการหรือแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
พุทธศาสนามีปรัชญาให้ยึดถือทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) โดยด าเนินตามมรรคมีองค์
แปดเป็นการแปลงปรัชญาหรืออุดมการณ์
ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ
ได้จริง (ฌาน ตรรกวิจารย์,2547 : 171)  

ปรัชญาทางสายกลางเพื่อลดละกิเลส
ของพุทธศาสนามีลักษณะตรงกันข้ามกับ
ปรัชญาเพิ่มผลผลิตสูงสุดทางวัตถุเพื่อเพิ่ม
และสนองกิ เลสตัณหาของลัทธินายทุน 
ดังนั้นในขณะที่คนยากจนและด้อยโอกาสใน
สังคมไทยประมาณ 25% ของประชากร
ทั้งหมดต้องตกทุกข์ได้ยาก เพราะผลกระทบ

จากลัทธิทุนนิยมดังกล่าวมาแล้ว ปรัชญาหรือ
อุดมการณ์ที่จะช่วยแก้ไขผลเสียจากทุนนิยม
จึงน่ าจะเป็นปรัชญาที่ตรงข้ามและเป็น
ทางเลือกให้แก่กลุ่มคนที่ยากจนจ านวน
ประมาณ 15 ล้านคนได้โดยการเลือกการ
พัฒนาตามแนวพุทธ (ฌาน ตรรกวิ จารย์ , 
2547 : 171) ตัวอย่างเช่น 1) คนจนแต่ละคนมี
ก าลังทรัพย์ และความสามารถในการแข่งขัน
น้อย ไม่สามารถเข้าแข่งขันโดยล าพังตาม
แบบทุนนิยมได้ จึงต้องรวมพลัง รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อน เหมือนกับประ เพณีของ
สังคมไทยโบราณที่ช่วยลงแรงกันหรือที่
เรียกว่าลงแขก ซึ่งสามารถรวมกันตั้งแต่กลุ่ม
เล็กๆ จนถึงขั้นตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกนับ
พันนับหมื่นคน 2) คนจนขาดเทคโนโลยี และ
ขาดเงินที่จะมาซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ
ต่างๆ เพราะมีราคาแพง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
ยาปราบวัชพืช นอกจากนั้นยังใช้ไม่เป็นอีก 
ท าให้สิ้นเปลืองเสียหายหมด เช่น เครื่องจักร
พัง ไม่รู้จักซ่อม 3) คนจนไม่รู้จักการควบคุม
รายรับรายจ่ายไม่ เคยท าบัญชี  ดังนั้นจึงมี
รายจ่ายหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมและเป็น
สาเหตุให้ยากจนได้ เช่น การติดนิสัยบริโภค
นิยมแบบทุนนิยม คือซื้อของที่ไม่จ าเป็นของ
ฟุ่มเฟือยของแพง เกินก าลังความสามารถของ
ตนจะรับได้  เช่ น  ซื้ อมอ เตอร์ ไซด์  ซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ 4) ค าสอนของพุทธศาสนามี
ความมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตใจมนุษย์ให้
สูงขึ้นให้มีปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริง แต่ต้อง
ลงทุนลงแรงในการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไม่
หลงงมงายอยู่กับการบริโภคนิยม ซึ่งเกิน
ก าลังที่คนจนจะรับได้ การยกระดับจิตใจตาม
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ปรัชญาศาสนาพุทธก็เหมือนกับการทดน้ า
ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ระหัด กังหัน แม้แต่
การวิดน้ า  การสูบน้ า  เหล่านี้อยู่ ในก าลัง
ความสามารถที่ คนจะช่ วยตั ว เอง  และ
รวมกลุ่มช่วยกันได้ 5) ปรัชญาพุทธศาสนา 
คือ การลดละกิเลสโดยมีแนวทางปฏิบัติให้
ได้ผลจริงด้วยทางสายกลางนั้นเป็นการน าเอา
การพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติทางการ
ประกอบกันไปนั้น เป็นวิธีใช้ได้ผลมาเกือบ 
2,600 ปีมาแล้ว ที่ เห็นได้ชัดเจนคือ การ
ปกครองคณะสงฆ์ที่ใช้การควบคุมความ
ประพฤติของพระสงฆ์ด้วยพระวินัย มาฝึก
จิตใจของพระสงฆ์ให้ลดละกิเลสนั้นประสบ
ความส าเร็จมาก 
หลักธรรมส าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พละ คือ ธรรมเป็นก าลัง 5 อย่าง (ขุ.
ชา.เอก.(ไทย) 27/35) 

1.ศรัทธา ความเชื่อ เมื่อบุคคลมีความ
ศรัทธาในสิ่งใดก็จะปฏิบัติตามได้ง่าย  

2.วิริยะ ความเพียร เมื่อมีความเพียร
การปฏิบัติงานย่อมส าเร็จโดยง่าย 

3.สติ ความระลึกได้ การปฏิบัติงาน
ด้วยสติก็จะน าพาให้งานเกิดผลดีทุกด้าน 

4.สมาธิ ความตั้งมั่น เมื่อจิตใจจดจ่อ
อยู่กับงานความผิดพลาดก็จะน้อยลง 

5.ปัญญา ความรอบรู้ หากเข้าใจใน
งานที่ท าก็จะท างานไปได้ราบรื่นหรือเรียกได้
อีกชื่อว่า อินทรีย์ 5 เพราะเป็นใหญ่ในกิจของ
ตน 

สัปปุริสธรรม 7 อย่าง (องฺ.สตฺตก.
(ไทย) 23/113) ธรรมของสัตบุรุษ เรียกว่า สัป
ปุริสธรรม มี 7 อย่าง คือ 

1.ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
เช่น รู้จักว่า สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งงานที่เป็นสุข 
สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งงานที่เป็นทุกข์ 

2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล 
เช่น รู้จักว่า งานที่เป็นสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้
งานที่เป็นทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ 

3.อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนว่า
เราว่าโดยชาติ ตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ บริวาร 
และประพฤติตนให้สมควรแก่ที่  เป็นอยู่
อย่างไร ท างานในลักษณะใด 

4 .มั ตตั ญญุ ต า  คว าม เป็ นผู้ รู้ จั ก
ประมาณ คือ รู้ จักความพอดี เช่นในการ
แสวงหาเครื่องยังชีพก็ต้องแสวงหาในทางที่
ชอบธรรม ไม่โลภมากเกินไปเมื่อหามาได้
แล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายด้วย 
ต้องไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนัก และต้องไม่
ฝืดเคืองจนเกินไปด้วย 

5 . ก า ลั ญญุ ต า  ค ว า ม เ ป็ น ผู้ รู้ จั ก
กาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ 
อย่างไร 

6.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุม
ชนและกิริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชน
นั้นๆ ว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยา
อย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ 

7.ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้
จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้เป็นคนดีควรคบ ผู้นี้เป็น
คนไม่ดีไม่ควรคบ เป็นต้น 

ภาวนา  4  (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตโต), 2545 : 70) (การเจริญ, การท า
ให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา) 

1.กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนา
กาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง
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กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้า
ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ในทางที่เป็น
คุณ มิได้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอกงามให้
อ กุ ศ ล ก ร ร ม เ สื่ อ ม สู ญ ,  ก า ร พั ฒ น า
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2.ศีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนา
ความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี 
เกื้อกูลแก่กัน 

3.จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต 
การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตา
กรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสด
ชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

4.ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา, 
การพัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็น
โลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้
เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและ
ปลอดพ้นจากความทุกข์  แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

ในบาลีที่มาท่านแสดงภาวนา 4 ใน
รูปที่เป็นคุณบทของบุคคลจึงเป็น ภาวิตกาย 
ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปัญญา (ผู้ได้เจริญ
กาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว) ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ชุดนี้ครบถ้วนย่อมเป็นพระอรหันต์ 

หลักธรรมเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่
สามารถน ามาใช้กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แนวพุทธซึ่งมีหลายหน่วยงานนิยม
น ามาใช้ เพิ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
ทฤษฎีตะวันตก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การด าเนินการให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะ
ได้น าเอามาปรับปรุงความสามารถในการ
ท างานของพนักงานในองค์การ โดยมีวิธี 3 
ประการ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2549 : 2-4) 
คือ 

การฝึกอบรม (Training) เป็น
กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้มุ่งเน้น
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (present 
job) เป้าหมายคือการยกระดับความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของพนักงานใน
องค์การให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ 
ได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถที่จะ
น าความรู้ไปใชไ้ด้ทันที 

การศึกษา (Education) การศึกษา
นับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยตรง เพราะการให้การศึกษาเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจน
เสริมสร้างความสามารถ ในการปรับตัวใน
ทุก ๆ ด้านให้กับบุคคล ซึ่งหากพิจารฯใน
ส่วนขององค์การแล้วการศึกษาจะเน้นไปที่
การเตรียมพนักงานส าหรับงานในอนาคต 
(Future job) เพื่อเตรียมพนักงานให้มีความ
พร้อมที่จะท างานตามความต้องการของ
องค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่งการให้
การศึกษาสามารถใช้เพื่อเตรียมพนักงานเพื่อ
การเลื่อนต าแหน่งงานใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน 
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การพัฒนา (Development) เป็น
ก ร ะ บ วน ก า ร ป รั บ ป รุ ง อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้
มุ่งเน้นที่ตัวงาน (not focus on a job) แต่มี
จุดเน้นเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงตามที่
องค์การต้องการ ซึ่งการพัฒนาองค์การนั้นจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพื่อ
การปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้ ง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการ
น ากิ จกรรมที่ มี ก ารก าหนดและวางรูป
แบบอย่างมีระบบมาใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรม
ของพนักงาน หรือบุคลากรในองค์การให้ดี
ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ส่วน คือ 

1.การพัฒนาบุคคล (Individual 
Development) 

2.การพัฒนาสายอาชีพ (Career 
Development) 

3.การพัฒนาองค์การ (Organization 
Development) 

ดังจะเห็นได้จากแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพที ่1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

จากแผนภาพที่แสดงถึงแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะของ Gilley 
& Eggland จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 3 
ส่วนมีจุดร่วมกันคือ การปรับปรุงการท างาน
ของพนักงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรม
ร่วมกันขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน 
 
สรุป 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักทฤษฏีตะวันตกซึ่ ง เป็น
แนวความคิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้  มีทั้ง
ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุง
ทรัพยากรมนุษย์เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่
เป้าหมายเชิงลึก นั่นคือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักทฤษฎีตะวันตกจะพัฒนา
มนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
องค์กรในการด้านเพิ่มผลผลิตตามแนวคิด
ของปรัชญามนุษย์นิยม แต่การพัฒนามนุษย์
ตามหลักพุทธศาสนามีปรัชญาที่ว่ามนุษย์เป็น
สัตว์ประเสริฐที่พัฒนาให้ดีขั้นได้ สามารถที่
จะเรียนรู้จนมีปัญญา เข้าถึงสัจจะธรรมได้ 
มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม
ได้  ทั้งใน ระดับโลกียภูมิ  ส าหรับมนุษย์
ปุถุชนทั่วไป และระดับโลกุตรภูมิ ส าหรับ
การพัฒนาเป็น “อริยบุคคล” คือ เป็นบุคคลที่
มีภูมิ ธรรม เหนือกว่ า  “ปุถุชน”  ที่ ยั งถูก
ครอบง าด้วย “อวิชชา” ซึ่งเป็นที่มาของกิเลส 
ท าให้ เกิดความโลภ ความโกรธ เกลียด 
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อาฆาตแค้น แย่งชิงทรัพยากร คดโกง ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง จริยธรรมตกต่ า และท าลาย
ล้างกันทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และ

ระดับระหว่างประเทศ เป็นปัญหาส าคัญของ
ชาวโลกในทุกวันนี้ 
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