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บทคัดย:อ 

 การพัฒนาองค8การ เป;นกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค8การในสEวนที่เกี่ยวกับบุคลากร

และการเปลี่ยนแปลงองค8การในสEวนที่เกี่ยวกับงาน มีเครื่องมือและแนวทางในการที่จะชEวยสEงเสริมและ

สนับสนุนใหGการพัฒนาองค8การบรรลุเปHาหมาย มีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือขจัดปJญหาตEางๆ ที่เกิดขึ้นใหGหมดไป 

รวมท้ังการคำนึงถึงมาตรการท่ีจำเป;นตEางๆ ดGวยความพยายามอยEางมีการวางแผนและตEอเน่ือง เพ่ือกEอใหGเกิด

การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบเป;นองค8รวม โดยมุEงเนGนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค8การ เพื่อชEวย

ผลักดันใหGการพัฒนาองค8การประสบความสำเร็จและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยEางแทGจริง 

คำสำคัญ : พุทธวิธี, การพัฒนา, ย่ังยืน 

 

Abstract 

 Organization development It is the process of changing organizational culture with 

respect to personnel and organizational changes with respect to work. Have tools and 

guidelines to help promote and support the organization development to achieve its goals 

There are ways to avoid or eliminate problems. That happened to be gone Including taking 

into account necessary measures with planned and continuous effort To cause change 

throughout the system as a whole With a focus on changing the culture of the organization 

To help drive the development of the organization to be successful and effective in real 

practice 

Keywords : Buddhist methods, Sustainable, Development 

 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนเชิงพุทธ 

 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสากลกำหนดปรัชญาและอุดมการณ8ในการพัฒนาไวGวEา ตGอง

ตั้งอยูEบนพ้ืนฐานหลักการที่เรียกวEา ความยุติธรรมระหวEางคน 2 ยุค มุมมองของมนุษย8จะตGองปรับเปลี่ยน ใหG

เป}ดกวGางยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลGอม ที่ติดตามมาจากการกระทำของตน มนุษย8จะตGอง

ประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร8 เศรษฐศาสตร8 สังคมศาสตร8 และจริยศาสตร8 เขGาดGวยกัน เพื่อสรGางเป;น

ขGอกำหนดทั่วไปขึ้น โดยเริ่มตGนจากการพื้นฐานความรูGทางดGานนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลGอม สรGางความเขGาใจ

ถึงปฏิสัมพันธ8ในระหวEางสิ่งมีชีวิตดGวยกันเอง และปฏิสัมพันธ8กับสิ่งแวดลGอมทางกายภาพ จากนั้นจึงชี้ใหGเห็น

ถึง หลักการถEายทอดพลังงาน โดยการบริโภคตEอกันเป;นทอดๆ และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป;นกระบวนการ

สำคัญในการทำใหGสสารและพลังงาน สามารถหมุนเวียนในระบบนิเวศ ซึ ่งจำเป;นตGองสรGางใหGเกิดเป;น

ความคิดรวบยอดขึ้น ในระบบความคิดพรGอมจะนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ8ตEางๆ เพื่อใหGการดำเนินการ

พัฒนาที่ยั่งยืนประสบผลสำเร็จสมดังความหมายที่วEา การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความ

ตGองการของมนุษยชาติในปJจจุบันโดยจะตGองไมEเป;นการลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตGองการ

พ้ืนฐานของมนุษย8ในรุEนตEอๆ ไปดGวย 

 สำหรับหลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติแลGวทำใหGเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษาหลักการและ

แนวคิดผูGวิจัยประมวลไดGดังน้ี คือ 1) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 2) หลักความสมดุล 3) หลักการพัฒนา

แบบองค8รวม 4) หลักการเรียนรูG 5) หลักการมีสEวนรEวม 6) หลักการระเบิดจากขGางใน 7) หลักการชุมชน

เขGมแข็ง 8) หลักการบริหารจัดการเชิงโครงสรGาง 9) หลักธรรมาภิบาล 10) หลักความยุติธรรมในสังคม 11) 

หลักการพัฒนาจากรากเหงGาหรือภูมิปJญญา 12) หลักการพึ่งตนเอง 13) หลักการสรGางเครือขEาย 14) หลัก

เศรษฐศาสตร8เพื่อสรGางความยั่งยืน 15) หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา1 และ 16) หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจGาอยูEหัว สEวนในดGานแนวคิดมีนักวิชาการเสนอไวGหลายแนวคิด เชEน การคิดเชิงบวก 

แนวคิดเร่ืองความขัดแยGง2และแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลง เป;นตGน 

 อยEางไรก็ตาม นักวิชาการศาสนาเสนอแนวคิดไวGวEาโลกกวGางไกลไรGพรมแดนแตEคนยิ่งคับแคบและ

แบEงแยก แมGวEาสภาพทั่วไปจะพัฒนาสูEความเป;นสากล แตEคนไมEไดGพัฒนาตัวเองใหGมีความเป;นสากลอยEาง

สอดคลGองกันอยEางโลกาภิวัตน8 คือ แมGวEาสภาพแวดลGอมทางวัตถุจะแผEประสานรวมเป;นอันเดียวกัน แตEมนุษย8

กล ับย ังม ีจ ิตใจและความร ู Gส ึกน ึกค ิดท ี ่จำก ัด ก ีดก ั ้นและมุ Eงร Gาย ล ิดรอนผู Gอ ื ่น จ ึงต Gองม ุ E งเน Gนการ 

ทำใหGมนุษย8มีจิตใจและปJญญาเป;นสากล หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธจึงมีการพัฒนาแยกเป;น 2 สEวน คือ 

การพัฒนาคน เรียกวEา ภาวนา และการพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดลGอม เรียกวEา วัฒนา หรือ พัฒนา3 

องค8ประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเชิงพุทธมีอยูE 3 ระบบ คือ 

 1.ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ซึ ่งใชGคำวEาพัฒนา โดยมีการนำ

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีเขGามาเป;นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนองความมุEงหมายทางเศรษฐกิจ 

ดGวยการดำเนินการเช่ือมโยงกับการพัฒนามนุษย8 (Human Development) 

 2 .ระบบการพ ัฒนาคน ซ ึ ่ ง ใ ช G ค ำว E า  ภาวนา  โดยการพ ัฒนาคนให G ครบท ั ้ ง  3  ด G าน  

ค ือ ด G านพฤต ิกรรม ด G านจ ิตใจ และด Gานป Jญญา การนำเอาป Jญญา (Wisdom) ก ับศ ีล (Ethics)  

 
 1 ประเวศ วะสี, พยากรณ'อนาคตประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหมอชาวบ>าน, 2545), หน>า 11. 

 2 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.พริ้นทI (1991) จำกัด, 2555), หน>า 65. 

 3 พระธรรมปOฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต;องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพI 

บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2541), หน>า 21. 
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ขGอกำหนดทั่วไปขึ้น โดยเริ่มตGนจากการพื้นฐานความรูGทางดGานนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลGอม สรGางความเขGาใจ

ถึงปฏิสัมพันธ8ในระหวEางสิ่งมีชีวิตดGวยกันเอง และปฏิสัมพันธ8กับสิ่งแวดลGอมทางกายภาพ จากนั้นจึงชี้ใหGเห็น

ถึง หลักการถEายทอดพลังงาน โดยการบริโภคตEอกันเป;นทอดๆ และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป;นกระบวนการ

สำคัญในการทำใหGสสารและพลังงาน สามารถหมุนเวียนในระบบนิเวศ ซึ ่งจำเป;นตGองสรGางใหGเกิดเป;น

ความคิดรวบยอดขึ้น ในระบบความคิดพรGอมจะนำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ8ตEางๆ เพื่อใหGการดำเนินการ

พัฒนาที่ยั่งยืนประสบผลสำเร็จสมดังความหมายที่วEา การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความ

ตGองการของมนุษยชาติในปJจจุบันโดยจะตGองไมEเป;นการลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตGองการ

พ้ืนฐานของมนุษย8ในรุEนตEอๆ ไปดGวย 

 สำหรับหลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติแลGวทำใหGเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการศึกษาหลักการและ

แนวคิดผูGวิจัยประมวลไดGดังน้ี คือ 1) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย8 2) หลักความสมดุล 3) หลักการพัฒนา

แบบองค8รวม 4) หลักการเรียนรูG 5) หลักการมีสEวนรEวม 6) หลักการระเบิดจากขGางใน 7) หลักการชุมชน

เขGมแข็ง 8) หลักการบริหารจัดการเชิงโครงสรGาง 9) หลักธรรมาภิบาล 10) หลักความยุติธรรมในสังคม 11) 

หลักการพัฒนาจากรากเหงGาหรือภูมิปJญญา 12) หลักการพึ่งตนเอง 13) หลักการสรGางเครือขEาย 14) หลัก

เศรษฐศาสตร8เพื่อสรGางความยั่งยืน 15) หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา1 และ 16) หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจGาอยูEหัว สEวนในดGานแนวคิดมีนักวิชาการเสนอไวGหลายแนวคิด เชEน การคิดเชิงบวก 

แนวคิดเร่ืองความขัดแยGง2และแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลง เป;นตGน 

 อยEางไรก็ตาม นักวิชาการศาสนาเสนอแนวคิดไวGวEาโลกกวGางไกลไรGพรมแดนแตEคนยิ่งคับแคบและ

แบEงแยก แมGวEาสภาพทั่วไปจะพัฒนาสูEความเป;นสากล แตEคนไมEไดGพัฒนาตัวเองใหGมีความเป;นสากลอยEาง

สอดคลGองกันอยEางโลกาภิวัตน8 คือ แมGวEาสภาพแวดลGอมทางวัตถุจะแผEประสานรวมเป;นอันเดียวกัน แตEมนุษย8

กล ับย ังม ีจ ิตใจและความร ู Gส ึกน ึกค ิดท ี ่จำก ัด ก ีดก ั ้นและมุ Eงร Gาย ล ิดรอนผู Gอ ื ่น จ ึงต Gองม ุ E งเน Gนการ 

ทำใหGมนุษย8มีจิตใจและปJญญาเป;นสากล หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธจึงมีการพัฒนาแยกเป;น 2 สEวน คือ 

การพัฒนาคน เรียกวEา ภาวนา และการพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดลGอม เรียกวEา วัฒนา หรือ พัฒนา3 

องค8ประกอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืนเชิงพุทธมีอยูE 3 ระบบ คือ 

 1.ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ซึ ่งใชGคำวEาพัฒนา โดยมีการนำ

วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีเขGามาเป;นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสนองความมุEงหมายทางเศรษฐกิจ 

ดGวยการดำเนินการเช่ือมโยงกับการพัฒนามนุษย8 (Human Development) 

 2 .ระบบการพ ัฒนาคน ซ ึ ่ ง ใ ช G ค ำว E า  ภาวนา  โดยการพ ัฒนาคนให G ครบท ั ้ ง  3  ด G าน  

ค ือ ด G านพฤต ิกรรม ด G านจ ิตใจ และด Gานป Jญญา การนำเอาป Jญญา (Wisdom) ก ับศ ีล (Ethics)  

 
 1 ประเวศ วะสี, พยากรณ'อนาคตประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหมอชาวบ>าน, 2545), หน>า 11. 

 2 ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.พริ้นทI (1991) จำกัด, 2555), หน>า 65. 

 3 พระธรรมปOฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต;องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพI 

บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2541), หน>า 21. 
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มาประสานกัน โดยมีจิตใจ (Mental Qualities) เป;นตัวเชื่อม ซึ่งจะนำไปสูEการสรGางจริยธรรม (Ethics) แตE

มิใชEจริยธรรมตามความหมายตะวันตก และท้ังหมดน้ีเรียกวEา แดนของภาวนา 

 3.ระบบการพัฒนาสิ่งแวดลGอม ซึ่งมีปJญหาที่เกิดจากปJจจัยสำคัญอันไดGแกE เรื่องประชากร ความรEอย

หรอของทรัพยากร และเร่ืองมลภาวะ 

 ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ จึงหมายถึง การพัฒนาคน ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปJญญา 

ต Gองพ ัฒนาคนให G ใฝ ë ร ู G  ส ู G ส ิ ่ งยาก 4 และให Gคนท ี ่พ ัฒนาเต ็มระบบเป ;นแกนกลาง หร ือป Jจ จัย 

ตัวกระทำ นำการพัฒนาคน และคนที่พัฒนาแลGวนั้นไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ8องค8

รวมใหญEของการพัฒนา คือ ทั้ง มนุษย8 สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี การพัฒนาจึงตGองมีปJจจัยฝëายตัว

มนุษย8เป;นหลัก เพราะลักษณะของมนุษย8ท่ีเป;นสัตว8ท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาไดGดีเย่ียม เรียกวEา ความสามารถ

ที่จะวิวัฒน8 (Evolvability) การพัฒนามนุษย8 ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ดGวยการพัฒนาระบบการ

ดำเนินชีวิตทั้งสามดGานใหGเป;นการพัฒนาเต็มทั้งคนกEอน จึงจะเป;นการพัฒนาที่ไดGผล คือ ระบบแหEงไตรสิกขา 

ไดGแกE ศีล สมาธิ ปJญญา โดยเนGนเฉพาะประเด็นท่ีพึงพัฒนาเป;นสำคัญ ดังน้ี 

 ดGานพฤติกรรม เป;นชEองทางใหGเกิดการพัฒนาตEอเน่ืองไปถึงการพัฒนาดGานจิตใจและดGานปJญญาไดGดี

ดGวย ดGานพฤติกรรม ไดGแกE ละความเคยชินที่ไมEเกื้อกูลโดยใชGวินัยและวัฒนธรรมเพื่อเรEงแกGปJญหาสิ่งแวดลGอม

อยEางจริงจัง ตGองใหGความสำคัญกับพฤติกรรมการหาความสุขเพราะมีผลกระทบตEอการพัฒนามากจึงควรมี

การใหG คูEกับการไดG การเอา 

 ดGานจิตใจ พัฒนาจิตใหGมีศักยภาพในการหาความสุขไดGงEายขึ้นเสพบริโภคดGวยทEาทีมีก็ไดG ไมEมีก็ไดG 

จนถึงขั้นมีก็ไดG ไมEมีก็ดี อยEางฉลาดและมีจุดหมายท่ี นิรามิสสุข หมายถึงการมีความสุขเป;นอิสระโดยไมEอาศัย

การเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียร พยายาม ขยัน อดทนเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย8และส่ิงแวดลGอม 

 ดGานปJญญา มีความรูGเขGาใจโลกและชีวิตตามความเป;นจริงของธรรมชาติ เสพบริโภคดGวยรูGเขGาใจ

คุณคEาแทGเป;นผูGบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย8 และเป;นผูGที่เอื้อเฟîïอเกื้อกูลตEอสังคมมนุษย8และธรรมชาติ

ส่ิงแวดลGอม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 มนุษย8ที่บรรลุจุดหมายการพัฒนามนุษย8ทั้งระบบแลGวจะเป;นปJจจัยตัวกระทำนำระบบสัมพันธ8ใหญE

ใหGเป;นไปในทางที่ดีเกื้อกูลแกEการดำรงอยูEที่ดีของมนุษย8 เป;นแกนกลางประสานบูรณาการกับระบบองค8รวม

ใหญEเรียกวEา การพัฒนาท่ียั่งยืน ในพระพุทธศาสนาไดGกลEาวถึงการพัฒนาทั้งในสEวนของสังคมและตัวมนุษย8 

โดยเนGนที่การพัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแลGว ทั้งทางดGานรEางกาย และจิตใจ จะนำไปสูEการพัฒนาชุมชน 

สังคม และเป;นการพัฒนาที่ทำใหGเกิดผลของการพัฒนาอยEางแทGจริง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป;นเครื่อง

พัฒนาฝñกอบรมทำใหGเจริญ คือ ภาวนา มี 4 ประการ คือ 

 
 4 พระพรหมคุณาภรณI (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลา มารื ้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหมD, พิมพIครั ้งที ่ 8, 

(นครปฐม: สำนักพิมพIธรรมะอินเทรนดI, 2554), หน>า 49. 

 1.กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝñกอบรมกาย ใหGรูGจักติดตEอเกี่ยวขGองกับส่ิง

ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย8ทั้ง 5 ดGวยดี และปฏิบัติตEอสิ่งเหลEานั้นในทางที่เป;นคุณ ไมEใหGเกิดโทษ ใหGกุศล

ธรรมงอกงาม ใหGอกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ8กับส่ิงแวดลGอมทางกายภาพ 

 2.สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝñกอบรมศีล ใหGต้ังอยูEในระเบียบวินัย 

ไมEเบียดเบียนหรือกEอความเดือดรGอนเสียหาย อยูEรEวมกับผูGอ่ืนไดGดGวยดี เก้ือกูลแกEกัน 

 3.จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝñกอบรมจิตใจ ใหGเขGมแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม

ดGวยคุณธรรมท้ังหลาย เชEน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป;นสุขผEองใส 

เป;นตGน 

 4.ปJญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปJญญา พัฒนาปJญญา การฝñกอบรมปJญญา ใหGรู GเขGาใจส่ิง

ทั้งหลายตามเป;นจริง รูGเทEาทันเห็นแจGงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจใหGเป;นอิสระ ทำตนใหG

บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพGนจากความทุกข8 แกGไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนไดGดGวยปJญญา 

 องค 8ประกอบหลักท ั ้ ง 4 น ี ้จะทำงานสัมพันธ 8ก ันอาศ ัยก ัน และสEงผลตEอก ันไม Eสามารถ 

แยกขาดจากกัน และตGองมีทัศนะคติที่ถูกตGองตEอทุกองค8ประกอบ คือ ไมEยึดติด แตEตั้งมั่น และใหGเป;นไปเพ่ือ

เกื ้อกูลตEอชีวิตที ่ดีงาม เพื ่อการพัฒนาสรGางสรรค8ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลGอม ซึ ่งการพัฒนาคนดGวย

หลักธรรม ภาวนา 4 น้ี มาจากหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา 4 อยEาง คือ 

 1.พระพุทธศาสนามองวEา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป;นธรรมชาติที่มีอยูEและเป;นไปตามธรรมดาในระบบ

ความสัมพันธ8แหEงเหตุปJจจัย และมนุษย8เป;นสEวนหน่ึงในระบบความสัมพันธ8แหEงเหตุปJจจัยน้ัน 

 2.ช ีว ิตและการกระทำของมน ุษย 8ย Eอมเป ;นไปตามระด ับความส ัมพ ันธ 8แห Eงเหต ุป Jจจัย  

และทำใหGเกิดผลตามระบบเหตุปJจจัยน้ันดGวย 

 3.มนุษย8เป;นสัตว8ที่ฝñกไดG และตGองฝñก เป;นสัตว8ที่พัฒนาไดG ซึ่งแนวคิดรากฐานที่สำคัญที่สุด การเกิด

ระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาก็เพราะหลักการสำคัญน้ี คือไตรสิกขาจริยธรรมจึงมีความหมายเทEากับ

การศึกษา เม่ือมนุษย8พัฒนาแลGวก็สามารถเขGาถึงอิสรภาพและความสุขท่ีเกิดจากภายในของมนุษย8เองไดGจริง 

 4.ศักยภาพของการพัฒนา คือการทำ ใหGคนสามารถทำ ใหGความขัดแยGงมีความหมายเป;นความ

ประสานเสริม กลมกลืนซึ่งกันและกัน ทำใหGเกิดความสมบูรณ8และดุลยภาพ ซึ่งความสามารถของมนุษย8ท่ี

พัฒนาแลGวจะประยุกต8เขGากับปJญหาสภาพแวดลGอมท้ังหมดไดG 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตGองเป;นระบบและเป;นกระบวนการ และเป;นการแกGปJญหาแบบที่เรียกวEา 

บูรณาการ (Integrated) คือทำใหGเกิดเป;นองค8รวม (Holistic) หมายความวEา องค8ประกอบทั ้งหลายท่ี

เ ก่ียวข Gองจะต Gองมาประสานก ันครบถ G วนเป ;นบ ู รณาการและส ัมพ ันธ 8ก ันถ ูกต Gองและพอดี  

ทั่วตลอดองค8รวม และมีลักษณะอีกอยEางหนึ่ง คือการมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการทำใหG

กิจกรรมของมนุษย8สอดคลGองกับกฎเกณฑ8ของธรรมชาติ5 นั่นคือการพัฒนามนุษย8ใหGมุEงไปสูE ทางสายกลาง 

หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเป;นการเดินสายกลางในระดับจริยธรรมหรือโลกียธรรม ดGวยวิถีแหEงพุทธะ ตราบ

 
 5 เรื่องเดียวกัน, หน>า 186. 
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 1.กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝñกอบรมกาย ใหGรูGจักติดตEอเกี่ยวขGองกับส่ิง

ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย8ทั้ง 5 ดGวยดี และปฏิบัติตEอสิ่งเหลEานั้นในทางที่เป;นคุณ ไมEใหGเกิดโทษ ใหGกุศล

ธรรมงอกงาม ใหGอกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ8กับส่ิงแวดลGอมทางกายภาพ 

 2.สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝñกอบรมศีล ใหGต้ังอยูEในระเบียบวินัย 

ไมEเบียดเบียนหรือกEอความเดือดรGอนเสียหาย อยูEรEวมกับผูGอ่ืนไดGดGวยดี เก้ือกูลแกEกัน 

 3.จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝñกอบรมจิตใจ ใหGเขGมแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม

ดGวยคุณธรรมท้ังหลาย เชEน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน เป;นสุขผEองใส 

เป;นตGน 

 4.ปJญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปJญญา พัฒนาปJญญา การฝñกอบรมปJญญา ใหGรู GเขGาใจส่ิง

ทั้งหลายตามเป;นจริง รูGเทEาทันเห็นแจGงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจใหGเป;นอิสระ ทำตนใหG

บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพGนจากความทุกข8 แกGไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนไดGดGวยปJญญา 

 องค 8ประกอบหลักท ั ้ ง 4 น ี ้จะทำงานสัมพันธ 8ก ันอาศ ัยก ัน และสEงผลตEอก ันไม Eสามารถ 

แยกขาดจากกัน และตGองมีทัศนะคติที่ถูกตGองตEอทุกองค8ประกอบ คือ ไมEยึดติด แตEตั้งมั่น และใหGเป;นไปเพ่ือ

เกื ้อกูลตEอชีวิตที ่ดีงาม เพื ่อการพัฒนาสรGางสรรค8ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลGอม ซึ ่งการพัฒนาคนดGวย

หลักธรรม ภาวนา 4 น้ี มาจากหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา 4 อยEาง คือ 

 1.พระพุทธศาสนามองวEา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป;นธรรมชาติที่มีอยูEและเป;นไปตามธรรมดาในระบบ

ความสัมพันธ8แหEงเหตุปJจจัย และมนุษย8เป;นสEวนหน่ึงในระบบความสัมพันธ8แหEงเหตุปJจจัยน้ัน 

 2.ช ีว ิตและการกระทำของมน ุษย 8ย Eอมเป ;นไปตามระด ับความส ัมพ ันธ 8แห Eงเหต ุป Jจจัย  

และทำใหGเกิดผลตามระบบเหตุปJจจัยน้ันดGวย 

 3.มนุษย8เป;นสัตว8ที่ฝñกไดG และตGองฝñก เป;นสัตว8ที่พัฒนาไดG ซึ่งแนวคิดรากฐานที่สำคัญที่สุด การเกิด

ระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาก็เพราะหลักการสำคัญน้ี คือไตรสิกขาจริยธรรมจึงมีความหมายเทEากับ

การศึกษา เม่ือมนุษย8พัฒนาแลGวก็สามารถเขGาถึงอิสรภาพและความสุขท่ีเกิดจากภายในของมนุษย8เองไดGจริง 

 4.ศักยภาพของการพัฒนา คือการทำ ใหGคนสามารถทำ ใหGความขัดแยGงมีความหมายเป;นความ

ประสานเสริม กลมกลืนซึ่งกันและกัน ทำใหGเกิดความสมบูรณ8และดุลยภาพ ซึ่งความสามารถของมนุษย8ท่ี

พัฒนาแลGวจะประยุกต8เขGากับปJญหาสภาพแวดลGอมท้ังหมดไดG 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะตGองเป;นระบบและเป;นกระบวนการ และเป;นการแกGปJญหาแบบที่เรียกวEา 

บูรณาการ (Integrated) คือทำใหGเกิดเป;นองค8รวม (Holistic) หมายความวEา องค8ประกอบทั ้งหลายท่ี

เ ก่ียวข Gองจะต Gองมาประสานก ันครบถ G วนเป ;นบ ู รณาการและส ัมพ ันธ 8ก ันถ ูกต Gองและพอดี  

ทั่วตลอดองค8รวม และมีลักษณะอีกอยEางหนึ่ง คือการมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการทำใหG

กิจกรรมของมนุษย8สอดคลGองกับกฎเกณฑ8ของธรรมชาติ5 นั่นคือการพัฒนามนุษย8ใหGมุEงไปสูE ทางสายกลาง 

หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเป;นการเดินสายกลางในระดับจริยธรรมหรือโลกียธรรม ดGวยวิถีแหEงพุทธะ ตราบ

 
 5 เรื่องเดียวกัน, หน>า 186. 
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เทEาที่ยังไปไมEถึงระดับปรมัตถสัจจะหรือโลกุตรธรรม โดยพัฒนา “ปJญญา” ใหGรูGเทEาทันความเป;นไปของชีวิตและ

ของโลก6 ดGวยกระบวนการของการศึกษาที่มุEงอบรมและพัฒนาคนทุกระดับ ซึ่งประกอบดGวยการศึกษาแบบทั่วไป 

ที่จะไดGจากภายนอก (ปรโตโฆสะ)7 โดยเฉพาะอิทธิพลจากกัลยาณมิตร8 และการศึกษาแบบไตรสิกขา ที่เกิดจาก

ปJจจัยภายในตัวมนุษย8 (โยนิโสมนสิการ)9 ทำใหGมีทัศนะท่ีถูกตGอง (สัมมาทิฏฐิ)10 และการพัฒนาปJญญา (ปJญญา

สิกขา)11 ซึ่งสอดคลGองกับหลักของอริยมรรค ทำใหGเกิดเป;นองค8รวมหรือระบบบูรณาการทั้งคน และสิ่งแวดลGอม

รอบตัวคน 

 สำหรับหลักธรรมสำคัญที่นักวิชาการศาสนาเสนอไวGเป;นหลักการในการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนนั่นมีอยูEหลายหลักธรรมในสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูGวิจัยไดG ประมวลมานำเสนอเฉพาะหลักพุทธธรรม

สEวนที่เกี่ยวขGองกับการวิจัยและนำเสนอเฉพาะหัวขGอธรรมเทEานั้น สEวนการประยุกต8ใชGกับการวิจัยจะไดG

นำเสนอเชิงบูรณาการในผลการวิจัย หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย8ประกอบดGวย ทางสายกลาง คือ 

มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจจ8 4 ซึ่งมีวิธีปฏิบัติคือ มรรคมีองค8 8 รวมทั้ง ศีล สมาธิ ปJญญา หรือไตรสิกขาท่ี

ซGอนอยูEในมรรคมีองค8 8 นั้นดGวย ระบบไตรสิกขาเป;นปJจจัยของการพัฒนามนุษย8ตGองทำ 3 ดGาน อยEางบูรณา

การท่ีสำคัญมากอยEางย่ิง คือ 

 1) พฤติกรรม ศึกษาอบรมการมีระเบียบวิน ัย การเล ี ้ยงช ีพสุจร ิต ว ิธ ีปฏิบ ัต ิในการผลิต 

เสพบริโภคแบEงปJนและการอยูEรEวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลGอม เรียกวEา ศีล 

 2) จ ิตใจ ศ ึกษาอบรมการปล ูกฝ J งค ุณธรรม ส E ง เสร ิมค ุณภาพจ ิตใจการม ีความพอใจ 

มีความสุข สดช่ืนเบิกบานเพราะมีสมรรถภาพและสุขภาพจิต เรียกวEา สมาธิ 

 3) ปJญญา ศึกษาอบรมเพื ่อใหGเก ิดความรู GความเขGาใจตามความเป;นจร ิง ร ู Gความเป;นไป 

ตามระบบของเหตุและปJจจัยที่จะทำใหGสามารถแกGปJญหาตามเหตุผลที่รู GเทEาทันโลกและชีวิต มีทัศนคติ

คEานิยมที่ถูกตGองสามารถทำจิตใจใหGบริสุทธิ์หลุดพGนจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งตEางๆ สามารถดับกิเลส ดับ

ทุกข8 เป;นอยูEดGวยจิตใจอิสระ ผEองใส เบิกบาน เรียกวEา ปJญญา 

 รวมทั ้งหลักความพยายามในทางที ่ชอบ ไดGแกE การประกอบความเพียรในสถานะ 4 ชื ่อวEา 

สัมมัปปธาน 412 คือ 

 
 6 W. Rahula, Venerable, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Foundation, 2004), 

p. 76. 

 7 องฺ.ทุก. (ไทย) 20/126/115. 

 8 พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนากับคุณคDาตDอชีวิต, (สมุทรปราการ: ชมรมกัลยาณธรรม, 2553),  

หน>า 23. 

 9 ท.ีปา. (ไทย) 11/311/286. 

 10 ท.ีปา. (ไทย) 11/348/365. 

 11 ท.ีปา. (ไทย) 11/47/272. 

 12 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/69/113. 

 1.สังวรปธาน คือ การเพียรพยายามปHองกันมิใหGอกุศลคือ ความชั่วทุจริตทั้งหลายเกิดขึ้น พยายาม

ทุEมเทสติปJญญา ฝîนใจ ขEมใจดGวยการสำรวมระวังกาย วาจา ใจ ไมEใหGยินดี ยินรGายตEอกิเลส ตัณหา อกุศลท้ัง

ปวง โดยมีสติเป;นเคร่ืองคอยระวังมิใหGบาปและอกุศลท้ังหลายเกิดข้ึน 

 2.ปหานปธาน คือ การเพียรพยายามในการเลิกละบาปและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลGวใหGจางหาย

และหมดสิ้นไป พยายามที่จะขจัดหรือทำลายเสียซึ่งความชั่วอกุศลตEางๆ เชEน โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ไมEใหG

ครอบงำจิตใจ เพราะทำใหGจิตใจเศรGาหมอง ขุEนมัวอันเป;นบEอเกิดแหEงการทำช่ัว 

 3.ภาวนาปธาน คือ การเพียรพยายามในการเพิ่มพูนกุศลคือความดีงามความสุจริตธรรมทั้งหลายท่ี

ยังไมEเกิดข้ึนใหGเจริญงอกงามข้ึน 

 4.อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรพยายามในการรักษากุศล คือความดีงามที่เกิดขึ้นแลGวใหGดำรงอยูE

ไม E ให G เล ื อนหายไป คอยประค ับประคองให Gก ุ ศลเหล E าน ั ้ น เจร ิญเต ็มท ี ่ ด G วยการยอมท ุ E ม เท 

ท้ังความพยายาม และกำลังในการปกปHองรักษาความดีน้ันไวGตEอเน่ืองเร่ือยไป 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคคลที่อยูEในชุมชนหรือ

สังคม ซึ่งควรที่จะไดGรับการพัฒนา คือ อปริหานิยธรรม 713 อันเป;นคุณธรรมที่สEงเสริมความสามัคคีอีก

ประการหนึ่ง เป;นคุณธรรมสำหรับผูGบริหารหรือหมูEชนอันไมEเป;นที่ตั้งแหEงความเสื่อม เป;นไปเพื่อความเจริญ

ฝëายเดียวของบุคคลทั้งหลาย ชEวยใหGเกิดความสามัคคีและเขGาใจซึ่งกันและกันไดGมากขึ้น มีทั้งสEวนของภิกษุ

และบุคคลท่ัวไปในงานวิจัยน้ีอธิบายเฉพาะสEวนของภิกษุ14 ประกอบดGวย 

 1.หม่ันประชุมกันเนืองนิตย8 

 2.พรGอมเพรียงกันประชุม พรGอมเพรียงกันลุกข้ึนจัดการแกGไข ส่ิงเสียหาย เหตุไมEงาม 

 3.ไมEบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจGาไมEทรงบัญญัติ ไมEลGมลGางส่ิงท่ีพระองค8ทรงบัญญัติไวG 

 4.ภิกษุเหลEาใดเป;นผูGใหญE เป;นสังฆบิดร เป;นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลEาน้ัน 

 5.ไมEลุอำนาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 

 6.ยินดีในเสนาสนะปëา 

 7.ต้ังสติระลึกไวGในใจวEา เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผูGมีศีลงาม ซ่ึงยังไมEมา ขอใหGมา ท่ีมาแลGว ขอใหGอยูE

ผาสุก 

 สEวนหลักธรรมที ่เหมาะสมสำหรับการพัฒนามนุษย8ที ่ยั ่งยืนในดGานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลGอม ประกอบดGวย ความรูGจักประมาณในการบริโภคคือ โภชเนมัตตัญüุตา การรูGจักประมาณเรียกวEา 

ม ัตต ัญü ุตา พบในหมวดธรรมว ิน ัย ได GแกE  ส ัปป ุ ร ิ สธรรม 7 ประการ15 หมายถ ึ ง ธรรมของผ ู G ดี   

หรือคุณสมบัติของคนดี ไดGแกE 

 1.ธัมมัญüุตา ความรูGจักธรรม รูGหลัก หรือ รูGจักเหตุ คือ รูGหลักความจริง รูGหลักการ 

 
 13 ที.ม. (ไทย) 10/136-141/81-88. 

 14 พระพรหมคุณาภรณI (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร' ฉบับประมวลธรรม, พิมพIครั้งที่ 27, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพIมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน>า 211-214. 

 15 ท.ีปา. (ไทย) 11/330/333., 11/357/400. 
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 1.สังวรปธาน คือ การเพียรพยายามปHองกันมิใหGอกุศลคือ ความชั่วทุจริตทั้งหลายเกิดขึ้น พยายาม

ทุEมเทสติปJญญา ฝîนใจ ขEมใจดGวยการสำรวมระวังกาย วาจา ใจ ไมEใหGยินดี ยินรGายตEอกิเลส ตัณหา อกุศลท้ัง

ปวง โดยมีสติเป;นเคร่ืองคอยระวังมิใหGบาปและอกุศลท้ังหลายเกิดข้ึน 

 2.ปหานปธาน คือ การเพียรพยายามในการเลิกละบาปและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลGวใหGจางหาย

และหมดสิ้นไป พยายามที่จะขจัดหรือทำลายเสียซึ่งความชั่วอกุศลตEางๆ เชEน โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ไมEใหG

ครอบงำจิตใจ เพราะทำใหGจิตใจเศรGาหมอง ขุEนมัวอันเป;นบEอเกิดแหEงการทำช่ัว 

 3.ภาวนาปธาน คือ การเพียรพยายามในการเพิ่มพูนกุศลคือความดีงามความสุจริตธรรมทั้งหลายท่ี

ยังไมEเกิดข้ึนใหGเจริญงอกงามข้ึน 

 4.อนุรักขนาปธาน คือ ความเพียรพยายามในการรักษากุศล คือความดีงามที่เกิดขึ้นแลGวใหGดำรงอยูE

ไม E ให G เล ื อนหายไป คอยประค ับประคองให Gก ุ ศลเหล E าน ั ้ น เจร ิญเต ็มท ี ่ ด G วยการยอมท ุ E ม เท 

ท้ังความพยายาม และกำลังในการปกปHองรักษาความดีน้ันไวGตEอเน่ืองเร่ือยไป 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบุคคลที่อยูEในชุมชนหรือ

สังคม ซึ่งควรที่จะไดGรับการพัฒนา คือ อปริหานิยธรรม 713 อันเป;นคุณธรรมที่สEงเสริมความสามัคคีอีก

ประการหนึ่ง เป;นคุณธรรมสำหรับผูGบริหารหรือหมูEชนอันไมEเป;นที่ตั้งแหEงความเสื่อม เป;นไปเพื่อความเจริญ

ฝëายเดียวของบุคคลทั้งหลาย ชEวยใหGเกิดความสามัคคีและเขGาใจซึ่งกันและกันไดGมากขึ้น มีทั้งสEวนของภิกษุ

และบุคคลท่ัวไปในงานวิจัยน้ีอธิบายเฉพาะสEวนของภิกษุ14 ประกอบดGวย 

 1.หม่ันประชุมกันเนืองนิตย8 

 2.พรGอมเพรียงกันประชุม พรGอมเพรียงกันลุกข้ึนจัดการแกGไข ส่ิงเสียหาย เหตุไมEงาม 

 3.ไมEบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจGาไมEทรงบัญญัติ ไมEลGมลGางส่ิงท่ีพระองค8ทรงบัญญัติไวG 

 4.ภิกษุเหลEาใดเป;นผูGใหญE เป;นสังฆบิดร เป;นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลEาน้ัน 

 5.ไมEลุอำนาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 

 6.ยินดีในเสนาสนะปëา 

 7.ต้ังสติระลึกไวGในใจวEา เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผูGมีศีลงาม ซ่ึงยังไมEมา ขอใหGมา ท่ีมาแลGว ขอใหGอยูE

ผาสุก 

 สEวนหลักธรรมที ่เหมาะสมสำหรับการพัฒนามนุษย8ที ่ยั ่งยืนในดGานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลGอม ประกอบดGวย ความรูGจักประมาณในการบริโภคคือ โภชเนมัตตัญüุตา การรูGจักประมาณเรียกวEา 

ม ัตต ัญü ุตา พบในหมวดธรรมว ิน ัย ได GแกE  ส ัปป ุ ร ิ สธรรม 7 ประการ15 หมายถ ึ ง ธรรมของผ ู G ดี   

หรือคุณสมบัติของคนดี ไดGแกE 

 1.ธัมมัญüุตา ความรูGจักธรรม รูGหลัก หรือ รูGจักเหตุ คือ รูGหลักความจริง รูGหลักการ 

 
 13 ที.ม. (ไทย) 10/136-141/81-88. 

 14 พระพรหมคุณาภรณI (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร' ฉบับประมวลธรรม, พิมพIครั้งที่ 27, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพIมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), หน>า 211-214. 

 15 ท.ีปา. (ไทย) 11/330/333., 11/357/400. 
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 2.อัตถัญüุตา ความรูGจักอรรถ รูGความมุEงหมาย หรือ รูGจักผล คือ รูGประโยชน8ท่ีประสงค8 

 3.อัตตัญüุตา ความรูGจักตน คือ รูGกำลังความรูG ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม 

 4.มัตตัญüุตา ความรูGจักประมาณ เชEน ภิกษุรูGจักประมาณในการรับและบริโภคปJจจัยส่ี 

 5.กาลัญüุตา ความรูGจักกาล คือ รูGกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตGองใชG 

 6.ปริสัญüุตา ความรูGจักชุมชน และรูGจักท่ีประชุม รูGกิริยาท่ีจะประพฤติตEอชุมชนน้ันๆ 

 7.ปุคคลัญüุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญüุตา ความรูGจักบุคคล ความแตกตEางแหEงบุคคล16 

 เฉพาะ มัตตัญüุตา เป;นหลักธรรมที่สำคัญมากกEอใหGเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธขึ้นไดGจริง และ

เป;นธรรมที่ใชGแกGปJญหาธรรมชาติแวดลGอมไดGอยEางดีมาก การพิจารณารูGจักประมาณเป;นการฝñกใหGมีปJญญาใชG

หลักการนี้กับการเสพทุกอยEางโดยเฉพาะเทคโนโลยี รูGจักแยกระหวEางประโยชน8อันเป;นคุณคEาแทGท่ีหมายถึง

การใชGโดยเฉพาะสิ่งบริโภค เชEน ปJจจัย 4 มีคุณคEาแทGคือการหลEอเลี้ยงชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อประโยชน8

เกื้อกูลชีวิตที่พอดีไมEมากเกินกวEาความตGองการของตนเองกับคุณคEาเทียมที่หมายถึงประโยชน8ที่เกินเลยกวEาความ

จำเป;น และหลักความพอใจแบบฉันทะ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเนGนฉันทะใชGแกGปJญหาในสEวนที่สำคัญใน

ความหมายของเศรษฐกิจอันเป;นปJญหาสำคัญที่ทำใหGการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค8การสหประชาชาติไมEบรรลุ

ความสำเร็จ ฉันทะ เป;นองค8ธรรมขGอแรกแหEงอิทธิบาท 417 คุณเครื่องใหGถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสูE

ความสำเร็จแหEงผลท่ีมุEงหมาย ไดGแกE 

 1) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตGองการที่จะทำ ที่หมายถึงความตGองการที่จะทำ ใฝëใจรักจะทำส่ิง

นั้นอยูEเสมอ และปรารถนาจะทำใหGไดGผลดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะอยEางยิ่งไมEหวังสิ่งตอบแทนในการที่ไดGทำ

อยEางมีฉันทะน้ี 

 2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นดGวยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระ

ไมEทGอถอย 

 3) จิตตะ ความคิดมุEงไป คือ ตั้งจิตรับรูGในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นดGวยความคิดเอาจิตฝJกใฝëไมEปลEอยใจ

ใหGฟุHงซEานเล่ือนลอย อุทิศตัวอุทิศใจใหGแกEส่ิงท่ีทำ 

 4) ว ิม ังสา ความไตรEตรอง หรือทดลอง คือ หมั ่นใช Gป JญญาพิจารณาใครEครวญตรวจตรา 

หาเหตุผลและตรวจสอบขGอย่ิงหยEอนในส่ิงน้ัน มีการวางแผน วัดผล คิดคGนวิธีแกGไขปรับปรุง18 

 การที่บุคคลขาดจริยธรรมในการพัฒนา เพราะมีเหตุมาจากกิเลส 3 อยEางน้ี คือ ตัณหา หรือความ

อยากไดG มานะหรือความตGองการมีอำนาจ และ ทิฏฐิ หรือความยึดมั่น ความคลั่งไคลGแนวคิด ลัทธิ ศาสนา 

และอุดมการณ8ตEางๆ 

 การพัฒนาที่ยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาเป;นองค8รวมทั้งดGานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลGอม มุEงเนGนที่การพัฒนาคนครบทุกดGานทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปJญญา พัฒนาคนใหGใฝëรูG สูGสิ่งยาก

 
 16 เรื่องเดียวกัน, หน>า 210-211. 

 17 พระพรหมคุณาภรณI (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร' ฉบับประมวลธรรม, หน>า 160. 

 18 พระพรหมคุณาภรณI (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร' ฉบับประมวลธรรม, หน>า 278. 

และใหGคนที่พัฒนาเต็มระบบเป;นแกนกลาง หรือปJจจัยตัวกระทำ นำการพัฒนาคน และคนที่พัฒนาแลGวน้ัน

ไปประสานปรับเปลี ่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ8องค8รวมใหญEของการพัฒนา คือ ทั ้ง มนุษย8 สังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดลGอมอันหมายถึงธรรมชาติใหGดำรงอยูEไดGดGวยดีอยEางเกื้อกูลตEอเนื่อง

สม่ำเสมอเรื่อยไป และจะตGองไมEเป;นการลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตGองการพื้นฐานของ

มนุษย8ในรุEนตEอๆ ไปดGวย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขGองกับการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวคิดของนักวิชาการที่ไดGศึกษาผEาน

มาขGางตGน ผูGวิจัยประมวลผลไดGวEา หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป;นสEวนที่สำคัญอยEางยิ่งตEอการพัฒนาองค8การเป;น

องค8รวมใหGเจริญกGาวหนGาข้ึน  

 

ความหมายของการพัฒนา 

 มนุษย8ในสังคมทุกสังคมยEอมตGองการความเปลี ่ยนแปลงทางสังคมใหGดำเนินไปในทางท่ี 

ดีขึ้นเจริญกGาวหนGาขึ้นที่เรียกวEา “การพัฒนา” (Development) อาจใหGคำจำกัดความของการพัฒนาไดGวEา 

เป;นกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลเพื่อใหGไดGสิ่งที่ตGองการ คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม จากคำจำกัด

ความดังกลEาว การพัฒนาจึงขึ ้นอยูEกับความสามารถของบุคคลที่จะดำเนินการในดGานตEางๆ เพื่อใหGเกิด

กระบวนการพัฒนา สำหรับความหมายของคำวEา “พัฒนา” ในภาษาไทยมาจากคำวEา “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี

และ “วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวEา ทำใหGเจริญ หรือการเปล่ียนแปลงใหGดีข้ึน19 เป;นการเปล่ียนแปลงท่ีมี

การกระทำใหGเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกำหนดทิศทางไวGลEวงหนGา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตGองเป;นไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน ถGาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมEดี ก็ไมEเรียกวEาการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดGหมายถึงการ

เพ่ิมขึ้นของปริมาณสินคGาหรือรายไดGของประชาชนเทEาน้ัน แตEหมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิม

ความสุขของประชาชนดGวย20 

 เมื่อนำมาใชGกับการพัฒนาชุมชน เป;นการรวมกำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป;นอยูEของ

ชุมชนใหGมีความเป;นปñกแผEนและดำเนินการไปในแนวทางที่บุคคลตGองการ โดยอาศัยความรEวมกำลังของ

ประชาชนในชุมชนนั้นในการชEวยเหลือตนเองและรEวมมือกันดำเนินงาน อยEางไรก็ตามมักจะไดGรับความ

ชEวยเหลือทางดGานวิชาการจากหนEวยงานราชการหรือองค8การอาสาสมัครอื่นๆ21 ในการกำหนดนโยบาย 

แผนงาน และ โครงการตEางๆ เพื่อใหGเป;นไปตามวัตถุประสงค8ของการพัฒนา22 ตามหลักการบริหารจัดการ 

 
 19 T. R. Batten, Community and Their Development, (London: Oxford University Press, 

1957), p. 2. 

 20 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต', (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพIฟอรIเพช, 

2549), หน>า 8. 

 21 Arthur Dunham, “The Outlook for Community Development”, The Social Welfare 

Forum, (Proceedings of The National Conference on Social Welfare, 1958), p. 3. 

 22 George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods, (Madison, 

Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1979), p. 20. 



พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

Buddhist Agriculture: Innovation for Sustainable Social Development 1125

และใหGคนที่พัฒนาเต็มระบบเป;นแกนกลาง หรือปJจจัยตัวกระทำ นำการพัฒนาคน และคนที่พัฒนาแลGวน้ัน

ไปประสานปรับเปลี ่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ8องค8รวมใหญEของการพัฒนา คือ ทั ้ง มนุษย8 สังคม 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดลGอมอันหมายถึงธรรมชาติใหGดำรงอยูEไดGดGวยดีอยEางเกื้อกูลตEอเนื่อง

สม่ำเสมอเรื่อยไป และจะตGองไมEเป;นการลดทอน หรือเบียดบังโอกาสที่จะบรรลุความตGองการพื้นฐานของ

มนุษย8ในรุEนตEอๆ ไปดGวย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขGองกับการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวคิดของนักวิชาการที่ไดGศึกษาผEาน

มาขGางตGน ผูGวิจัยประมวลผลไดGวEา หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป;นสEวนที่สำคัญอยEางยิ่งตEอการพัฒนาองค8การเป;น

องค8รวมใหGเจริญกGาวหนGาข้ึน  

 

ความหมายของการพัฒนา 

 มนุษย8ในสังคมทุกสังคมยEอมตGองการความเปลี ่ยนแปลงทางสังคมใหGดำเนินไปในทางท่ี 

ดีขึ้นเจริญกGาวหนGาขึ้นที่เรียกวEา “การพัฒนา” (Development) อาจใหGคำจำกัดความของการพัฒนาไดGวEา 

เป;นกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลเพื่อใหGไดGสิ่งที่ตGองการ คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม จากคำจำกัด

ความดังกลEาว การพัฒนาจึงขึ ้นอยูEกับความสามารถของบุคคลที่จะดำเนินการในดGานตEางๆ เพื่อใหGเกิด

กระบวนการพัฒนา สำหรับความหมายของคำวEา “พัฒนา” ในภาษาไทยมาจากคำวEา “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี

และ “วรฺธน” ในภาษาสันสกฤต แปลวEา ทำใหGเจริญ หรือการเปล่ียนแปลงใหGดีข้ึน19 เป;นการเปล่ียนแปลงท่ีมี

การกระทำใหGเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกำหนดทิศทางไวGลEวงหนGา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตGองเป;นไปใน

ทิศทางท่ีดีข้ึน ถGาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมEดี ก็ไมEเรียกวEาการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดGหมายถึงการ

เพ่ิมขึ้นของปริมาณสินคGาหรือรายไดGของประชาชนเทEาน้ัน แตEหมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิม

ความสุขของประชาชนดGวย20 

 เมื่อนำมาใชGกับการพัฒนาชุมชน เป;นการรวมกำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป;นอยูEของ

ชุมชนใหGมีความเป;นปñกแผEนและดำเนินการไปในแนวทางที่บุคคลตGองการ โดยอาศัยความรEวมกำลังของ

ประชาชนในชุมชนนั้นในการชEวยเหลือตนเองและรEวมมือกันดำเนินงาน อยEางไรก็ตามมักจะไดGรับความ

ชEวยเหลือทางดGานวิชาการจากหนEวยงานราชการหรือองค8การอาสาสมัครอื่นๆ21 ในการกำหนดนโยบาย 

แผนงาน และ โครงการตEางๆ เพื่อใหGเป;นไปตามวัตถุประสงค8ของการพัฒนา22 ตามหลักการบริหารจัดการ 

 
 19 T. R. Batten, Community and Their Development, (London: Oxford University Press, 

1957), p. 2. 

 20 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต', (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพIฟอรIเพช, 

2549), หน>า 8. 

 21 Arthur Dunham, “The Outlook for Community Development”, The Social Welfare 

Forum, (Proceedings of The National Conference on Social Welfare, 1958), p. 3. 

 22 George F. Gant, Development Administration: Concepts, Goals, Methods, (Madison, 

Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1979), p. 20. 
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จัดเป;นกระบวนการปรับปรุง แกGไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงความสามารถ และทักษะของผูGนำกลุEมจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและวัตถุ สามารถประสานทำงานรEวมกันใหGดีขึ้นเจริญขึ้น เพื่อใหGบรรลุเปHาหมายของตนเอง 

และองค8การ23 กลEาวไดGวEา คือ กระบวนการสรGางสรรค8ความเจริญกGาวหนGา 

 สำหรับแนวคิดความหมายของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาสามารถสรุปความไดGวEา การพัฒนามี 

2 ความหมาย24 คือ การพัฒนามนุษย8 (Human Development) และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร8และ

เทคโนโลยี (Sciences and Technology) ซึ่งเปลี่ยนแนวทางมาเป;นคGนหาความรูG เพื่อใหGมนุษย8ไดGความรูGท่ี

จะมาจัดความสัมพันธ8ใหGมนุษย8อยูEกับธรรมชาติไดGอยEางดี โดยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเทคโนโลยีก็ผลิตและ

ใหGบนฐานความคิดใหมEนั้นดGวยแรงจูงใจใหมE ที่ตEางไปอีกแบบหนึ่งเราก็มีวิทยาศาสตร8ไดG มีเทคโนโลยีไดG แตEมี

ดGวยฐานความคิดท่ีตEางออกไป 

 การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทำใหGเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนไวGลEวงหนGา โดย

ตGองเป;นไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคคลที่อยูEในชุมชนหรือสังคม ควรไดGรับการพัฒนาเป;นอันดับแรก ทั้งทางดGาน

กาย ทางดGานศีล ทางดGานจิตใจ และทางดGานปJญญา เมื่อบุคคลมีการพัฒนาแลGวจึงจะสEงผลตEอไปยังการ

พัฒนาทางดGานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลGอม รวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของ

ประชาชนดGวย 

 จากความหมายของการพัฒนาตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทEานที่ไดGศึกษาผEานมาขGางตGน 

ผูGวิจัยประมวลผลไดGวEา การพัฒนาเป;นสEวนที่สำคัญตEอการพัฒนาองค8การใหGเจริญกGาวหนGา โดยเฉพาะอยEาง

ย่ิงการพัฒนาทางดGานบุคคล และม่ันคงเกิดประสิทธิผล  

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาองคSการ 

 สภาพสังคมในยุคโลกาภิวัตน8เป;นสEวนสำคัญที่ทำใหGองค8การตEางๆ รวมทั้งวัดจำเป;นจะตGองมีการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาองค8การ เพื่อใหGเหมาะสมกับยุคสมัยและความรับผิดชอบตEอสังคมที่วัดดำรงสถานะเป;น

องค8การสEงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญประจำชุมชน ดังนั้นเมื่อสภาพสังคมทั้งระบบของประเทศไทย

กำลังประสบปJญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานของชีวิต จนกระท่ังตGองมีการกำหนดคEานิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการขึ้น เพื่อใหGเป;นแนวปฏิบัติในการสEงเสริมใหGเกิดคุณธรรมในใจของคนไทยเพิ่มขึ้น วัดใน

ฐานะที่ตGองมีสEวนรับผิดชอบตEอสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่วัดตั้งอยูEตGองปรับปรุงและพัฒนาองค8การเพื่อการ

สEงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนเชิงรุก สำหรับการพัฒนาองค8การไมEวEาจะเป;นแนวทางใดก็ตามจะมี

เปHาหมายรEวมกันคือมุEงใหGเกิดการเปล่ียนแปลงในองค8การ 

 
 23 กันตยา เพิ่มผล, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุญศิริการพิมพI 

จำกัด, 2552), หน>า 10-11. 

 24 พระธรรมปOฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน'พระธรรมปnฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หมวดสังคมศาสตร'

และมนุษยศาสตร', (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2543), หน>า 6-7. 

 อยEางไรก็ตาม ลักษณะพิเศษของการพัฒนาองค8การที่สำคัญ ประการหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลงท่ี

ไดGรับความชEวยเหลือจากผูGนำการเปลี่ยนแปลง อาจเป;นผูGเชี่ยวชาญจากภายในองค8การ หรือจากภายนอก

องค8การ ซึ่งเรียกวEาที่ปรึกษาการพัฒนาองค8การ หรืออาจเป;นคณะทำงานที่ไดGรับการแตEงตั้ง เป;นที่ยอมรับวEา

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค8การมีบทบาทสำคัญในการ เชื่อมโยงระหวEางทฤษฎีกับการปฏิบัติ นอกจากนี้ท่ี

ปรึกษาการพัฒนาองค8การจะตGองมีความรูGทางดGาน พฤติกรรมศาสตร8 ดGานการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

ออกแบบโครงสรGางองค8การ และเร่ืองการประเมินผล สำหรับทางดGานทักษะน้ัน ท่ีปรึกษาจะตGองมีทักษะดGาน

ตEางๆ เชEน การฟJง การมีมนุษย8สัมพันธ8การสรGางความเชื่อถือและความสามารถในการทำงานรEวมไดGอยEาง

ราบรื่น25 และการไดGรับความรEวมมือรEวมใจและสนับสนุน จากสมาชิกในองค8การทุกระดับและทุกฝëาย ความ

รEวมมือจะเกิดขึ้นไดGก็ตEอเมื่อสมาชิกในองค8การไดGรับการอบรมใหGมีความรูGความเขGาใจแนวคิดของการพัฒนา

องค8การ เปHาหมายและวัตถุประสงค8ของการนำแนวคิดการพัฒนาองค8การประยุกต8ใชG ตลอดจนสามารถ

ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะที่เป;นสมาชิกขององค8การ มีบทบาทสำคัญตEอความสำเร็จและ

ความลGมเหลวในการพัฒนาองค8การ ซ ึ ่งม ีค Eาน ิยมที ่จำเป;นตGองพิจารณากEอนดำเนินการพัฒนา26  

คือ 1) ใหGการนับถือตEอคน (Respect for People) 2) ไวGวางใจและชEวยเหลือเจือจุน (Trust and Support) 

3) มีความเสมอภาคดGานอำนาจ (Power Equalization) 4) กลGาเผชิญปJญหา (Confrontation) 5) การมีสEวนรEวม 

(Participation) เป;นตGน สำหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เป;นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค8การ ประกอบดGวย 

 1. แนวคิดท่ีเนGนกระบวนการพัฒนาองค8การใหGกลับสูEสภาพใหมEท่ีเหมือนเดิมหรือดีกวEาเดิม 

 2. แนวคิดท่ีเนGนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค8การ 

 3. แนวคิดท่ีเนGนกระบวนการปรับปรุงประสิทธิผลขององค8การ โดยอาศัยการวิจัยเชิงแกGปJญหา 

 4. แนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB 

 5. 4M’s เป;นแนวคิดที่ถือวEาปJจจัยที่มีความสำคัญตEอการบริหารจัดการองค8การ 4 อยEาง คือ Man 

คน หรือกำลังคน Materials วัสดุอุปกรณ8และเครื่องมือตEางๆ Money เงินทุน และ Management การ

บริหารจัดการองค8การ 

 6. การพัฒนาทีมงานเป;นข้ันๆ (Stages of Team Development) 

 7. การวิเคราะห8 SWOT (SWOT Analysis) 

 สำหรับหลักการพัฒนาองค8การ (Organization Development: OD) ที่สามารถนำมาประยุกต8ใชG

ไดGและมีความเหมาะสมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนามในครั ้งนี ้ ผู Gวิจัยศึกษาจากแนวคิดการวิจัย

 
 25 ส ุน ันทา เลาหน ันทนI , การพ ัฒนาองค 'การ Organization Development, พ ิมพ Iคร ั ้ งท ี ่  5 , 

(กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพI, 2553), หน>า 39. 

 26 ผู>วิจัยสรุปวิเคราะหIจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหìงชาติ, “เอกสาร

ประกอบการประชุมประจำปx 2557 ของ สศช. การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย”, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557). 
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 อยEางไรก็ตาม ลักษณะพิเศษของการพัฒนาองค8การที่สำคัญ ประการหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลงท่ี

ไดGรับความชEวยเหลือจากผูGนำการเปลี่ยนแปลง อาจเป;นผูGเชี่ยวชาญจากภายในองค8การ หรือจากภายนอก

องค8การ ซึ่งเรียกวEาที่ปรึกษาการพัฒนาองค8การ หรืออาจเป;นคณะทำงานที่ไดGรับการแตEงตั้ง เป;นที่ยอมรับวEา

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค8การมีบทบาทสำคัญในการ เชื่อมโยงระหวEางทฤษฎีกับการปฏิบัติ นอกจากนี้ท่ี

ปรึกษาการพัฒนาองค8การจะตGองมีความรูGทางดGาน พฤติกรรมศาสตร8 ดGานการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

ออกแบบโครงสรGางองค8การ และเร่ืองการประเมินผล สำหรับทางดGานทักษะน้ัน ท่ีปรึกษาจะตGองมีทักษะดGาน

ตEางๆ เชEน การฟJง การมีมนุษย8สัมพันธ8การสรGางความเชื่อถือและความสามารถในการทำงานรEวมไดGอยEาง

ราบรื่น25 และการไดGรับความรEวมมือรEวมใจและสนับสนุน จากสมาชิกในองค8การทุกระดับและทุกฝëาย ความ

รEวมมือจะเกิดขึ้นไดGก็ตEอเมื่อสมาชิกในองค8การไดGรับการอบรมใหGมีความรูGความเขGาใจแนวคิดของการพัฒนา

องค8การ เปHาหมายและวัตถุประสงค8ของการนำแนวคิดการพัฒนาองค8การประยุกต8ใชG ตลอดจนสามารถ

ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะที่เป;นสมาชิกขององค8การ มีบทบาทสำคัญตEอความสำเร็จและ

ความลGมเหลวในการพัฒนาองค8การ ซ ึ ่งม ีค Eาน ิยมที ่จำเป;นตGองพิจารณากEอนดำเนินการพัฒนา26  

คือ 1) ใหGการนับถือตEอคน (Respect for People) 2) ไวGวางใจและชEวยเหลือเจือจุน (Trust and Support) 

3) มีความเสมอภาคดGานอำนาจ (Power Equalization) 4) กลGาเผชิญปJญหา (Confrontation) 5) การมีสEวนรEวม 

(Participation) เป;นตGน สำหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เป;นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค8การ ประกอบดGวย 

 1. แนวคิดท่ีเนGนกระบวนการพัฒนาองค8การใหGกลับสูEสภาพใหมEท่ีเหมือนเดิมหรือดีกวEาเดิม 

 2. แนวคิดท่ีเนGนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค8การ 

 3. แนวคิดท่ีเนGนกระบวนการปรับปรุงประสิทธิผลขององค8การ โดยอาศัยการวิจัยเชิงแกGปJญหา 

 4. แนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี POSDCoRB 

 5. 4M’s เป;นแนวคิดที่ถือวEาปJจจัยที่มีความสำคัญตEอการบริหารจัดการองค8การ 4 อยEาง คือ Man 

คน หรือกำลังคน Materials วัสดุอุปกรณ8และเครื่องมือตEางๆ Money เงินทุน และ Management การ

บริหารจัดการองค8การ 

 6. การพัฒนาทีมงานเป;นข้ันๆ (Stages of Team Development) 

 7. การวิเคราะห8 SWOT (SWOT Analysis) 

 สำหรับหลักการพัฒนาองค8การ (Organization Development: OD) ที่สามารถนำมาประยุกต8ใชG

ไดGและมีความเหมาะสมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนามในครั ้งนี ้ ผู Gวิจัยศึกษาจากแนวคิดการวิจัย

 
 25 ส ุน ันทา เลาหน ันทนI , การพ ัฒนาองค 'การ Organization Development, พ ิมพ Iคร ั ้ งท ี ่  5 , 

(กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพI, 2553), หน>า 39. 

 26 ผู>วิจัยสรุปวิเคราะหIจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหìงชาติ, “เอกสาร

ประกอบการประชุมประจำปx 2557 ของ สศช. การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย”, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557). 



1128 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ปฏิบัติการเชิงระบบ A System Model for Action Research27 ของ French & Bell ซึ ่งมีลักษณะเป;น

วงจรของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประยุกต8มาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนของ Kurt Lewin คือ  

1) Unfreezing เป;นขั ้นตอนการละลายกGอนน้ำแข็ง ผู GนำตGองพรGอมรับการเปลี ่ยนแปลง 2) Changing 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและ 3) Refreezing ขั้นตอนการทำใหGเป;นกGอนน้ำแข็ง หรือการปรับพฤติกรรมใหมE

ท่ีเกิดหลังการเปล่ียนแปลง  

 สรุปได4ว6า การพัฒนาองค8การ เป;นกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค8การในสEวนท่ี

เกี่ยวกับบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงองค8การในสEวนที่เกี่ยวกับงาน มีเครื่องมือและแนวทางในการที่จะชEวย

สEงเสริมและสนับสนุนใหGการพัฒนาองค8การบรรลุเปHาหมาย มีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือขจัดปJญหาตEางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ใหGหมดไป รวมทั้งการคำนึงถึงมาตรการที่จำเป;นตEางๆ ดGวยความพยายามอยEางมีการวางแผนและตEอเนื่อง 

เพื่อกEอใหGเกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบเป;นองค8รวม โดยมุEงเนGนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค8การ 

เพ่ือชEวยผลักดันใหGการพัฒนาองค8การประสบความสำเร็จและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยEางแทGจริง 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขGองกับการพัฒนาองค8การ ตามแนวคิดของนักวิชาการที่ไดGศึกษาผEาน

มาขGางตGน ผูGวิจัยประมวลผลไดGวEา การพัฒนาองค8การเป;นสEวนที่สำคัญตEอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค8การใหG

เจริญกGาวหนGา สรุปแนวคิดและทฤษฎีไดGดังน้ี 

 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาองคSการ 

นักวิชาการ/แหล6งข4อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันทน8 

 

ปร ึกษาการพัฒนาองค 8การจะต Gองม ีท ักษะด Gานต Eางๆ เช Eน การฟJง  

การมีมนุษย8สัมพันธ8 การสรGางความเชื่อถือและความสามารถในการทำงาน

รEวมไดGอยEางราบร่ืน 

สำน ั กงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหEงชาติ 

 

คEานิยมที่จำเป;นตGองพิจารณากEอนดำเนินการพัฒนา คือ 1) ใหGการนับถือตEอคน 

(Respect for People) 2) ไว GวางใจและชEวยเหลือเจือจุน (Trust and 

Support) 3) มีความเสมอภาคดGานอำนาจ (Power Equalization) 4) กลGา

เผชิญปJญหา (Confrontation) 5) การมีสEวนรEวม (Participation) 

Wendell L. French, Cecil 

Bell.,  

วงจรของการเปล ี ่ยนแปลง แนวค ิดการว ิจ ัยปฏ ิบ ัต ิการเช ิงระบบ  

A System Model for Action Research 

พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ ์ และ 

สังวร รัตนรักษ8 

 

หลักเกณฑ8คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งอาศัยคEานิยมหลัก 11 

ประการ เชEน การนำองค8การอยEางมีวิสัยทัศน8 ความรับผิดชอบตEอสังคม การใหG

ความสำคัญกับบุคลากรและผูGมีสEวนไดGสEวนเสีย เป;นตGน 

 
 27 Wendell L. French, Cecil Bell., Organization development: behavioral science 

interventions for organization improvement, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973), P.67. 
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