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บทคดัย่อ

บทความวิชาการนีมีความมุ่งหวงัทีจะวิเคราะห์เครืองมือสําหรับการสร้างความสุขของบุคลากรทัง
ภาครัฐและเอกชนพบว่า ทศันะทางพระพุทธศาสตร์มีนวตักรรมทีเป็นเครืองมือทนัสมยัทางสังคมศาสตร์
เพือตอ้งการให้มนุษยที์อยูใ่นองคก์รสามารถคน้หาความสุขไดที้เรียกวา่ สมถะและวิปัสสนามีเป้าหมายของ
ความสุขออกเป็น ๒ ระดบั ได้แก่ ความสุขระดับหยาบ ๆ (โลกิยะสุข) คือ การทาํความเขา้ใจต่อระบบ
ความคิด ความตอ้งการทีเกินขอบเขตอยา่งไม่สินสุด ซึงความคิดและความอยากแบบนีสามารถสร้างความสุข
ไดด้ว้ยเครืองมือทีเป็นสมถะ และความสุขระดบัละเอียด (โลกุตตรสุข) คือ การพฒันาปัญญา พิจารณาทุกขที์
เกิดขึนในองค์กร พิจารณาสาเหตุของการเป็นทุกข์ทีเกิดขนัในองคก์ร ตงัเป้าหมายของการพน้ทุกขข์องการ
ทาํงานในองคก์ร และกาํหนดเลือกแนวทางการดบัทุกขใ์นองคก์รก็ดว้ยอาศยัเครืองมือทีเรียกวา่ วปัิสสนา

คําสําคัญ : สมถะและวปัิสสนา, เครืองมือสร้างความสุข, องครั์ฐและเอกชน.

Abstracts

This article aims to analyze the tools for creating a happy workforce in both public and private. It
was found that in Buddhism point of view has the innovation as the engine of modern social science. To let
people in the organization can be called happiness. Simple and intuitive, with the goal of happiness into
two levels, including the pleasure of crude (Loki-yasuka) is to understand the system of thought. The
demand exceeded the limits indefinitely. These ideas and want can be created the happiness through the
samatha tool. And, the intuitive happiness (Lokutarasuka) is to develop intelligence; consider the suffering
that takes place in the organization, the cause of the suffering that happens in the organization, the aim to
stop the suffering of working in the organization. And set the selection guidelines to stop that suffering in
organizations with tools called Meditation.

Keyword : Meditation, Tools for creating happiness, organization.
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บทนํา
สมถะและวิปัสสนาเป็นคาํสอนทางพระพุทธศาสนาทีถูกนาํมาพฒันามนุษยใ์ห้เขา้สู่เป้าหมายอนั

สูงสุดตามแนวทางทีพระพุทธองค์ทรงตรัสสังสอนไวแ้ล้ว ประกอบด้วยหลักการ กระบวนวิธีการไป
ตามลาํดบัขนัตอนจากเบืองตน้ไปจนเบืองปลายแห่งความสุขตามกาํลงัความพากเพียรในการฝึกอบรมจิต
เพือให้เกิดความสงบทีเรียกว่า สมถภาวนา ส่วนสําหรับการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจง้ตามเป็นจริง
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙ : ๗๐) ทีปรากฏความจริงขึนเพือยบัยงัอารมณ์ทีชวนให้
หลงใหลไปตามกระแสของโลก ทีเรียกว่า วิปัสสนา ซึงเป็นเครืองมือการสร้างความสุขทงั ๒ ประการ คือ
สมถภาวนาหรือสมถกรรมฐาน และวปัิสสนาภาวนาหรือกบัวปัิสสนากรรมฐาน ก็เฉกเช่นกนัเดียวกนัต่างกนั
ชือเรียกแต่นยัยะอืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกนั เพราะฉะนัน การสร้างความสุขในองคก์รทงัของรัฐและเอกชน
ทีมีมนุษยอ์าศยัการปฏิบติังาน การปฏิบติัหนา้ทีอยา่งใดอยา่งหนึงยอ่มตอ้งการความสุขในรูปแบบทีแตกต่าง
กนัออกไปซึงองค์กรต่าง ๆ พยายามทีแสงหากลไก และระบบมากมายมาใชเ้พือทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดความสุข
ตามลาํดบั แต่กระนัน การสร้างสุขของมนุษยใ์นองค์กรใช่วา่จะเนรมิตให้เกิดไดเ้พียงขา้มคืน ซึงตอ้งอาศยั
การฝึกอบรมและความเขา้ใจต่อแนวทางการนาํสมถะและวปัิสสนาไปใชใ้ห้ถูกตอ้งเพราะเมือมีความสุขยอ่ม
ตอ้งมีความทุกขป์ะปนกนัไปมากบา้งน้อยบา้งตามอตัภาพทีควรจะมี แต่ถึงอยา่งไรก็ตามมนุษยย์่อมมีความ
ตอ้งการทีไม่สินสุด ทีสามารถสนองกิเลสของตนเองไดต้ามลาํดบัอยา่งทฤษฏีของมาสโลว์ (Maslow) ระบุวา่
ความตอ้งการของมนุษยจ์ะประกอบดว้ย ๕ ลาํดบั ไดแ้ก่ ขนัที ๑ เกียวกบัการดาํเนินชีวิตทีดี ขนัที ๒ เกียวกบั
ความปลอดภัยและความมันคงในการทาํงาน ขันที ๓ เกียวกับการยอมรับจากเพือนร่วมงาน ขันที ๔
การไดรั้บการยกยอ่งชมเชย การสรรเสริญ และขนัที ๕ เกียวกบัการบรรลุความสาํเร็จของตนเอง จะเห็นไดว้า่
เมือมนุษยใ์นองคก์รไดข้นัหนึงขนัไดแ้ลว้ยอ่มไดรั้บความสุขตามระดบัของขนัต่าง ๆ (Maslow, A. H.,
: ) แต่กระนัน สิงได้รับมกัจะไม่มีทีสินสุดเพราะเมือได้อย่างหนึงก็ต้องการอีกหนึงขึนเรือย ๆ หรือ
แมก้ระทังประสบผลสําเร็จอยา่งหนึงก็ยอ่มตอ้งการทีจะสําเร็จเรืองอืน ๆ ดว้ยเช่นกนั ทาํให้เห็นวา่ ความสุข
ตามแนวคิดของโลกตะวนัตกกบัความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะสวนทางกนัมากกล่าว คือ ความสุข
ในโล กตะ วันจะมีค วาม สุขอยู่ได้ครอบครองม าไว้ใ นตัว เอง เ ป็นสําคัญ แ ต่ความสุ ขในทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนาอยู่ทีการสละให้มากทีสุด  เช่น ภาวะของการให้ยิงให้มากเท่าไหร่ก็ยิงมีความสุขมาก
เท่านนัซึงการให้อาจจะไม่ใช่วตัถุสิงของก็ได ้เช่น การให้อภยั การให้ธรรมทาน เป็นตน้ ดงันัน หากมอง
ความเป็นจริงจะพบวา่ มนุษยใ์นองคก์รทีปฏิบติัหนา้ทีจะมีหลายระดบัแต่คนยอ่มมีตอ้งการทีมากขึนและไม่
สินสุดจนบางครังนาํไปสู่การเข่นฆ่ากนัเพือแยง่ผลประโยชน์ เพือแยง่อาํนาจ เพือแยง่ตาํแหน่ง รวมทงัความ
ขดัแยง้อืน ๆ ก็ดว้ยความตอ้งการทีไม่สินสุดเหล่านัน ดงันนั สมถะและวิปัสสนาจึงเป็นเครืองสําหรับการ
สร้างความสุขทีสําคญัของโลกในปัจจุบนัทีสามารถให้คาํตอบทีชัดเจนสําหรับมนุษย์ชาติในองค์กรทัง
ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป
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แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวทางการสร้างความความสุของค์กรรัฐและเอกชน
แนวคิดการสร้างความสุขในองค์กรทีในประเทศไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอิทธิพลมาจากการ

ขบัเคลือนองค์กรแห่งสุขภาวะของสํานกัสนบัสนุนสุขภาวะองค์กร สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดริ้เริมขบัเคลือนการสร้างความสุขในรูปแบบองคาพยพทีสําคญัต่อทิศทางของการ
สร้างความสุขให้กบับุคลากรทีจะปฏิบติัหน้าทีโดยมุ่งไปทีองคก์รทียงัขาดแคลนบุคลากร เช่น โรงพยาบาล
สถานีตาํรวจ เป็นตน้ เมือบุคลากรนอ้ยแต่ภาระงานกลบัมามากมายจนเกิดขาดความสมดุลระหวา่การปฏิบติั
หนา้ทีกบัการพกัผอ่น เกิดความอ่อนลา้ และเหนือยหน่ายในการปฏิบติังาน (สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี, ๒๕๕๗ : มปป.) ทงัองคก์ร
และเอกชนก็ยอมสภาพของความเป็นมนุษย์มิใช่เครืองจกัรจึงต้องสร้างความสุขและเพิมความหวงัให้
บุคลากรไดมี้ขวญัและกาํลงัใจทีจะปฏิบติัหนา้อยา่งเตม็กาํลงัความรู้ความสามารถดว้ยการสร้างเงือนไขต่าง ๆ
ซึง Abraham H. Maslow ไดพ้ฒันาทฤษฏีลาํดบัขนัความตอ้งการในกระบวนการจูงใจจุดเริมตน้ที “ความ
ตอ้งการ” มีขอ้สังเกตวา่ ๑. มนุษยมี์ความตอ้งการไม่มีวนัสินสุด เมือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการอยา่งหนึง
แลว้ ก็เกิดความตอ้งการสิงอืนๆ ไปอีก ไม่รู้จบ ๒. มนุษยเ์รามีความตอ้งการสูงขึนตามลาํดบัขนั โดยเริมจาก
สิงทีจาํเป็นอนัเป็นพืนฐานของชีวิตไปสู่ความตอ้งการระดบัทีสูงขึน ๓. ความตอ้งการในระดบัต้นจะเป็น
พืนฐานของความตอ้งการในระดบัสูงขึนไปมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเป็นลาํดบั
ขนั และ๔. ความตอ้งการทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํให้เกิดการจูงใจทีจะแสดงพฤติกรรมถา้ตอ้งการ
ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดการจูงใจอีกต่อไปแนวคิดเรืองความตอ้งการของมนุษยที์ยอมรับกัน
จดัลาํดบัไว้ ๕ ประการ (พิภพ วชงัเงิน, ๒๕๔๓ : ๑๑๕)ไดแ้ก่

๑. Physiological Needs ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
๒. Security or Safety Needs ความตอ้งการดา้นความมันคงหรือความ
๓. Social Needs ความตอ้งการทางดา้นสังคม
๔. Self Esteem Needs ความตอ้งการทีจะไดรั้บการยอมรับการยกยอ่ง ใหเ้กียรติ
๕. Self-Actualization Needs ความตอ้งการความสําเร็จสมหวงัในชีวิตหรือความตอ้งการทีจะ

ตระหนกัถึงความเป็นจริงในตนเอง
ความตอ้งการของมนุษยต์ามลาํดบัขนัมกัถูกนาํมาศึกษาในองคก์ร หรือนาํมาอธิบายในลกัษณะของ

พฤติกรรมองค์กรอย่างกวา้งขวาง ซึงพฤติกรรมของมนุษยที์แสดงในองค์กรจะอยู่รูปของความพอใจเป็น
หลกัอนัเป็นตวัแทนของความสุขทีควรจะไดรั้บตอ้งมีพลงัทีบริสุทธิทีมาจากแหล่งกาํเนิดของบุคลากรทุกคน
ในองค์กร ความสุขเกิดขึนได้จากหลายปัจจยั ทังจากการปฏิบติัต่อกัน การมองเห็นสิงดี ๆ ร่วมกันการ
ช่วยเหลือเกือกูลกนัและกนั การมีนาํใจเอือเฟือเผือแผใ่ห้กนั การให้อภยัต่อกนั การเขา้อกเขา้ใจกนัการสร้าง
แรงกระตุน้จูงใจในทิศทางทีถูกทีควร การร่วมแรงรับผดิชอบร่วมกนั การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานโดย
เนน้ทีจิตใจเป็นสาํคญั ประกอบกบัวสิัยทศัน์ทียาวไกลของผูบ้ริหารทีมีผลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเหล่านีคือสิงที
องคก์รจะตอ้งสร้างและปรับทศันคติให้กบัพนกังานทุกระดบั รวมไปถึงเรืองของสามญัสํานึกและจิตสํานึก
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ร่วมกนั ก็ดว้ยมือทีปฏิบติัและใจทีตอ้งร้อยเรียงเขา้หากนันีเอง ผลลพัธ์แห่งความสุขกายสุขใจในองคก์รทีเรา
อาศยัอยู่จึงจะเกิดความสุขนีขึนมาได้ (พรัช วนสับดีไพศาล, ๒๕๕๘ : ๒) สําหรับการดาํเนินงานประเทศ
ไทย สาํนกัสนบัสนุนสุขภาวะองคก์รไดเ้ริมดาํเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานในองคก์รภาคเอกชน
โดยใช้แนวคิดการจดัการ “ความสุข ๘ ประการ  หรือ Happy ๘” บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางจิต สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางสังคมซึงหากมองชีวิตในองค์กรของมนุษยท์ัวไปย่อมเป็นไป
ตามแรงผลักทีมีลักษณะบีบคันและไม่มีความเป็นอิสระในการทาํงาน โดยมีเป้าหมาย ๓ ประการ คือ
๑) ทาํให้คนทาํงานมีความสุข (Happy People) ไดแ้ก่ การทาํงานอยา่งมีความสุข ๒)ทีทาํงานน่าอยู ่(Happy
Home) ได้แก่ การปรับปรุงบรรยากาศในสถานทีทาํงานให้เหมาะสมกบัสภาพจิตใจของบุคลากร และ
๓) ชุมชนสมานฉันท ์(Happy Team Work) ไดแ้ก่ การมีเพือนร่วมงานทีดี มีความเป็นกลัยาณมิตร มีความ
เข้าใจในการใช้ชีวิตในองค์กร (อ้างใน วรรณภา ลือกิตินันท, ๒๕๕๗ : ๓) ซึงมีปัจจยัการขบัเคลือน
๘ องคป์ระกอบย่อย เรียกวา่ องค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace (ขวญัเมือง แกว้ดาํเกิง, ๒๕๕๖ : ๗)
ไดแ้ก่

๑. Happy Body มีสุขภาพดี
๒. Happy Heart มีนาํใจงาม
๓. Happy Relax รู้จกัผอ่นคลาย
๔. Happy Brain แสวงหาความรู้
๕. Happy Soul มีศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม
๖. Happy Money มีการจดัการรายรับรายจ่ายของตนเองได้
๗. Happy Family มีครอบครัวทีดี
๘. Happy Society มีสังคมทีดี
หลกัคิดทีสาํคญัของ องคก์รสุขภาวะหรือ Happy Workplace ก็คือ มุ่งดาํเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายหลกั

คือ “คนทาํงานในองคก์ร” ทีถือเป็นบุคคลสําคญัและเป็นกาํลงัหลกัของทังครอบครัว  องคก์ร  ชุมชน และ
สังคม มีการส่งเสริมและพฒันานโยบาย การสร้างองคค์วามรู้และการขบัเคลือนเครือข่ายในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตคนทาํงาน  ด้วยเห็นความสําคัญว่า เมือคนทาํงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผล
ประกอบการหรือผลผลิตขององคก์ร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมทีมีความสุขทีย ังยืน แต่
กระนนั การทีจะทาํให้องคก์รของท่านเป็นองคก์รแห่งความสุขได ้ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบดว้ย 5S ทีสําคญั
(พงศศ์รันย ์ พลศรีเลิศ, ออนไลน์)ไดแ้ก่

๑. S ตวัแรก ก็คือ Style of Leader หรือ สไตลข์องผูน้าํ
๒. S ตวัทีสอง คือ Staff หรือ บุคลากรในองคก์ร
๓. S ตวัทีสาม คือ System หรือ ระบบงานต่างๆ ในองคก์ร
๔. S ตวัทีสี คือ Strategy หรือ กลยทุธ์
๕. S ตวัสุดทา้ย คือ Share Value หรือ ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร



๕

ปัจจยัการสร้างองคก์รแห่งความสุขทงั ๕ ประการมีความสัมพนัธ์อยา่งมากต่อกลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ต่อความสําเร็จแห่งองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace แต่กระนัน เงือนไขมีลักษณะของ
องค์ประกอบทีจะตอ้งขบัเคลือนไปพร้อม ๆ กนัอยา่งมีความเหมาะสมและเกิดสมดุลหรือเอือต่อปัจจยัทาง
ผลิตทีสามารถชีวดัความสุขออกมาเป็นรูปธรรมทีเรียกว่า เครืองมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วย ๓
ประการ ไดแ้ก่

๑. เครืองมือวดัความสุขดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ เครืองมือวดัความสุขดว้ยตนเองหรือปรอทวดัความสุข คือ
การวดัคุณภาพชีวติและความสุขดว้ยตนเองของคนทาํงานในองคก์รทุกภาคส่วนและบุคคลทัวไปมีคุณสมบติั

๒. เครืองมือวดัความสุของค์กร ได้แก่ ความสมดุลแห่งความสุขในองค์กรสะท้อนด้วยได้ ดัชนี
ตรวจสอบสุขภาวะองคก์ร เนน้การพฒันา ดว้ยหลกัการ “สุข ๕ มิติ” เรียกวา่ “MapHR สุขใดไหนจะเท่า สุขที
เราเลือกเอง” ประกอบดว้ย

มิติที ๑ สุขดว้ยการจดัการ (M: Management)
มิติที ๒ สุขดว้ยบรรยากาศในทีทาํงาน (A: Atmosphere)
มิติที ๓ สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
มิติที ๔ สุขดว้ยสุขภาพกายใจ (H: Health)
มิติที ๕ สุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร (R: Result)
๓. เครืองมือวดัผลตอบแทนทางธุรกิจ ได้แก่ การคาํนวณผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน

(Return on Investment: ROI) เป็นวธีิแบบตรงไปตรงมาทีใชก้นัโดยทัวไปในกิจการทงัหลาย ROI คือจาํนวน
เท่าทีผลตอบแทนกลบัคืนสู่ผูล้งทุนหรือเป็นการมองวา่ผลตอบแทนทีไดมี้มากกวา่ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนทีได้
ลงไปทงัทางตรงและทางออ้มหรือไม่ เกิดความคุม้ค่าเพียงใด ไม่วา่จะเป็นกาํไร รายไดย้อดขาย(พรธิดา วิเศษ
ศิลปานนท และคณะ, ๒๕๕๗ : ๕-๖)

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เครืองมือการวดัความสุขทงั ๓ ประเภทจะมีรูปแบบทีถูกพฒันา และอธิบายให้
เห็นเป็นรูปธรรมมากยิงขึนทีเรียกวา่ เครืองมือ HAPPINOMETER จะมีรูปแบบการวดั ๓ รูปแบบ (ศิรินนัท์
กิตติสุขสถิต และคนอืน ๆ, ๒๕๕๕: ๒๕-๒๖)ไดแ้ก่

๑. แบบวดัความสุขดว้ยตนเอง หรือ “แบบสอบถามทีตอบดว้ยตนเอง” มีทงัหมด ๓ รูปแบบ ไดแ้ก่
(๑) แบบวดัความสุขดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในแบบ (Paper based)
(๒) แบบวดัความสุขดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในซอฟทแ์วร์ที www.happinometer.com
(๓) แบบวดัความสุขดว้ยการกรอกขอ้มูลลงในระบบโทรศพัทมื์อถือ

๒. โปรแกรมวดัความสุขสําเร็จรูปเอ็กซ์เซล เป็นเครืองมือทีใช้จดัเก็บขอ้มูล และคาํนวณค่าคะแนน
เฉลียความสุขทีแสดงผลค่าคะแนนเฉลียความสุขในทุกตวัชีวดั ทุกมิติ และค่าเฉลียรวม

๓. แบบรายงานแสดงค่าเฉลียความสุขรายมิติและค่าเฉลียความสุขรวมของรายบุคคล และภาพรวม
ขององคก์ร



๖

กล่าวได้ว่า การขบัเคลือนองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace ของสํานักสนับสนุนสุขภาวะ
องคก์ร สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผลทาํให้ประเทศไทยถูกหยิบยกให้เป็น
วาระสําคญัขององค์กรต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางทังองค์รัฐและเอกชนรวมทังองค์กร CSR อีกด้วยทาํให้
ปรากฏการณ์ทางด้านแนวคิดมีลกัษณะขององคาพยพร่วมกนัเพือสร้างความเหมาะสมและความสมดุล
ทางการทาํงานของบุคลากรภายใตเ้ป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ Happy People  Happy Home และHappy Team
Work โดยมองไปทีปัจจยัองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ Happy Body Happy Heart Happy Society Happy Brain
Happy Soul Happy Money Happy Family และ Happy Relax ทีมีปัจจยัเชิงสาเหตุหรือ 5 S คือ Style of
Leader Staff System  Strategy และShare Value เพือกาํหนดหลกัการ “สุข ๕ มิติ” เรียกวา่ “MapHR ไดแ้ก่
Management Atmosphere Process Health และResult แต่ถึงอยา่งไรก็ตามแมว้่าความสุขจะเป็นเรืองของ
ความพอใจ ความสบายใจ ความอิมใจซึงมีลักษณะนามธรรมค่อยข้างสูงองค์กรต่าง ๆ พยายามพฒันา
เครืองมือทีเรียกว่า HAPPINOMETER โดยมีการวดัความสุข ๓ รูปแบบ ได้แก่ Happinometer Self
Administered Questionnaire Happinometer Excel Programme และ Happinometer Template ดงันนั การ
สร้างองคก์รสุขภาวะหรือ Happy Workplace จึงมีความจาํเป็นอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิงในปัจจุบนัทีมองผู ้
ปฏิบติัหรือบุคลากรในองคก์รเป็นทรัพยากรทีสําคญัในการรักษาองคก์รให้เกิดการพฒันาและการขบัเคลือน
ไปสู่ความสาํเร็จตามพนัธกิจทีมุ่งหวงัโดยเฉพาะความสุขของบุคลากรมาเป็นอนัดบัแรก

สมถะและวปัิสสนาในฐานะเครืองมือสําหรับการสร้างความสุขในองค์กร
สมถะและวิปัสสนาเป็นคาํสอนทางพระพุทธศาสนาในฐานะเครืองมือการสร้างความสุขในองค์กร

เป็นอีกแนวทางหนึงทีมีนักวิชาการให้ความสําคญัน้อยมากในการนํามาเป็นเครืองมือสําหรับการสร้าง
ความสุข เพราะอาจจะเป็นหลกัธรรมทีค่อยขา้งจะอธิบายไดย้าก เขา้ใจยาก หรือผูที้นาํไปใชอ้าจจะเขา้ไม่ถึง
องคค์วามรู้ทางคาํสอนทีลุ่มลึก ซึงจริงหากมองในปรัชญาจะพบวา่ คาํสอนทังหมดของพระพุทธองคมี์ความ
เกียวโยงไปด้วยการดาํเนินชีวิตจากจุดเริมต้นไปสู่จุดปลายทางแห่งชีวิตทีเรียกว่า บรมสุข นันคือ พระ
นิพพาน ดงัธรรมภาษิตความวา่ นิพพานงั ประมงั สุขงั แปลวา่ นิพพานเป็นสุขอยา่งยิง (สมเด็จพระมหาสมณ
เจา้ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส, ๒๕๒๖ : ๗๘) ซึงตอ้งผา่นกระบวนการฝึกอบรมจิตเพือให้เกิดความสงบใน
ระดบัฌาน๑ ทีเรียกวา่ สมถภาวนา ส่วนสําหรับ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจง้ ตามเป็นจริงในระดบั
ญาณ๒ทีเรียกวา่ วิปัสสนาภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙ : ๗๐) ทาํให้เห็นวา่ การทาํ
ความเขา้ใจในเรืองสมถะกบัวปัิสสนาหากทาํความเขา้ใจง่าย ๆ อาจจะตอ้งมีพืนขององคค์วามรู้เกียวกบัสมถ
ภาวนาและวปัิสสนาภาวนา ดงันี

๑ฌาน หมายถึง การเพง่อารมณ์ไปยงัจุดหนึง ๆ หรือสิงหนึงสิงใดอยา่งมันคงจนเกิดความหยงัรู้ของจิตใจจนให้เกิด
ปาฏิหาริย ์เช่น ตาทิพย ์หูทิพย ์เป็นตน้ หากจะบรรลุธรรมขนัใดขนัหนึงจะมีลกัษณะเป็นเจโตวมุิตติ.

๒ญาณ หมายถึง ความหยังรู้ การมองเห็นตามความเป็นทีเกิดตามปรากฏการณ์ของอารมณ์ทีมากระทบแต่ไม่
สามารถจะมีปาฏิหาริยเ์หมือนกบัระดบัฌาน หากจะบรรลุธรรมขนัใดขนัหนึงจะมีลกัษณะเป็นเจโตวมุิตติ.



๗

สมถภาวนาหรือสมถกรรมฐาน
สมถภาวะหรือสมถกรรมกรรมฐาน คือ การทาํให้อารมณ์ยึดอยู่กบัองค์ภาวนา ในคมัภีร์วิมุตติมรรค

ของพระอุปติสสเถระนนัท่านไดแ้บ่งอารมณ์ของสมถกรรมฐานไว้ ๓๘ ประการ  ส่วนในคมัภีร์ วิสุทธิมรรค
ของพระพุทธโฆษาจารยไ์ดจ้าํแนกอารมณ์สมถกรรมฐานไวท้งัหมด ๔๐ ประการ  โดยมีอากาสานญัจายตนะ
และวญิญานญัจายตนะเติมเขา้มาดว้ย เพราะเห็นวา่เป็นองคชุ์ดเดียวกบัอรูปธรรม ๔ ซึงทงัหมดจะตอ้งเป็นไป
ตามจริต ของคนทีฝึกปฏิบติัธรรมซึงจะตอ้งอาศยัการศึกษาภาคปริยติัเป็นพืนฐานในมีความเขา้ใจแม่นยาํ
ถ่องแทก่้อน แลว้นาํไปขยายฐานการพิจารณาธรรมในส่วนต่างๆโดยละเอียดโดยภาคการปฏิบติั อารมณ์สม
ถกรรมฐานแบ่งได้ ๗ หมวด ประกอบดว้ย

หมวดที ๑ หมวดกสิณ คือ สิงทีอารมณ์เขา้ไปเพง่พินิจจดจ่ออยู่
หมวดที ๒ หมวดอสุภะ คือ การพิจารณาสิงไม่สวยไม่งาม ไม่น่า ไม่ชอบใจ
หมวดที ๓ หมวดอนุสสติ คือ สิงทีจะตอ้งระลึกถึง หรือตามระลึก
หมวดที ๔ หมวดพรหมวหิาร คือ การตงัความปรารถนาดีทีจะใหบุ้คคลและสัตวอื์น ๆ มีความสุขอยา่ง

ทีสุดอยา่งไม่ประมาณ
หมวดที ๕ หมวดอาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ การพิจารณาอาหารทีมนุษยรั์บประทานเขา้ไปในร่างกาย

วา่ ไม่สวยไม่งาม เป็นของน่ากลวั น่าเกลียด เพือไม่ใหติ้ดในรสของอาหารโดยมีการกาํหนดพิจารณา
หมวดที ๖ หมวดจตุธาตุววฏัฐาน คือ การพิจารณาแยกส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เห็นวา่เป็นธาตุ ๔ คือ

ดิน นาํ ลม ไฟ ตามลกัษณะของธาตุเมือแยกธาตุออกจากกนัจะไม่เห็นความเป็นมนุษย ์ความสวยงามไม่มี
ความขีเหร่ไม่มี เป็นเพียงอุปาทานทางจิตเท่านัน

หมวดที ๗ หมวดอรูปธรรม ๔ คือ การนาํเอาสิงทีไม่ใช่รูปมาเป็นอารมณ์ทีกาํหนดของจิต
รูปแบบและวธีิการการฝึกสมาธิหรือการพฒันาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา ทัง ๗ หมวดทีกล่าวมา

เป็นการเรียนรู้และการปฏิบติัธรรมเพือให้เกิดการกระตุน้คุณลกัษณะทีเอือต่อการพฒันามนุษยใ์ห้มีความ
รอบคอบ มีจิตตังมัน ไม่หว ันไหวต่อสิงทีมากระทบจากภายนอกซึงอาจจะทาํให้จิตมีความเศร้าหมอง ขุ่นมวั
และเดือดร้อนใจได ้ทีสําคญัการฝึกสมาธิมีผล คือ การมีสติในการทาํงาน การดาํเนินชีวิต การขบคิดปัญหา
ต่างๆและ  เกิดการกระทาํอะไรทีไม่มีความผิดพลาดไดโ้ดยง่าย อนัมีลกัษณะพึงประสงคต่์อคนรอบขา้งและ
สังคม (พระธรรมธีรราชมหามุนี, ๒๕๔๙ : ๘)

วปัิสสนาภาวนาหรือวปัิสสนากรรมฐาน
คาํวา่ “วปัิสสนา” มาจาก (วิ+ทิส เปกฺขเน+ยุ+อา) วิปัสสนา, ปัญญา, ปัญญารู้แจง้ วิวิธ ํ อนิจฺจาทิก ํสงฺ

ขาเรสุ ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ปัญญาทีเห็นสภาวธรรมต่างๆ มี อนิจจลกัษณะเป็นตน้ในสังขาร ชือว่า วิปัสสนา
(พระมหาสมปอง  มุทิโต, ๒๕๔๗ : ๒๑๑) ซึงโดยความหมายแลว้กล่าวคือ ปัญญากิริยาทีรู้ชดั ความวิจยั
ความเลือกสรร ความวจิยัธรรม  ความกาํหนดหมาย ความเขา้ไปกาํหนด  ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะที
รู้ภาวะทีฉลาด ภาวะทีรู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจง้ ความคน้คิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน
ปัญญาเครืองทาํลายกิเลสปัญญาเครืองนาํทาง ความเห็นแจง้ ความรู้ดี ปัญญาเหมือนปฏกั ปัญญา ปัญญินทรีย์



๘

ปัญญาพละปัญญาเหมือนศสัตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่าง คือ ปัญญา แสงสวา่งคือปัญญาปัญญา
เหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแกว้ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ (พระไตรปิฏก
ฉบบัภาษาไทย เล่มที ๓๔ ขอ้ที ๕๕ หนา้ที ๓๖) ซึงมีเครืองมือหรืออารมณ์ของวปัิสสนา ๖ ประการ ดงันี

อารมณ์ที ๑ ขนัธ์ ๕ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมประกอบขึนเป็นมนุษย์ ประกอบดว้ย
รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร และวญิญาณ

อารมณ์ที ๒ อายตนะ ๑๒ เครืองมือหรืออุปกรณ์สําหรับการเชือมต่อภายในกบัภายในประกอบดว้ย
อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน กาย และใจ ส่วนอายตนะภายนอกมี ๖ คือ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ
และธรรมารมณ์

อารมณ์ที ๓ ธาตุ ๑๘ หมายถึง ธาตุ สิงทีทรงไวซึ้งสภาพของตนจริงแท ้เป็นสภาวะทียืนให้พิสูจน์ ยืน
ให้รู้ ยืนให้เห็น ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ ประกอบดว้ย จกัขุธาตุ (ธาตุตา) โสตธาตุ (ธาตุหู) ฆานธาตุ (ธาตุจมูก)
ชิวหาธาตุ (ธาตุลิน) กายธาตุ (ธาตุกาย) มโนธาตุ (ธาตุใจ) รูปธาตุ (ธาตุสี) สัททธาตุ (ธาตุเสียง) คนัธธาตุ
(ธาตุกลิน) รสธาตุ (ธาตุรส) โผฏฐพัพธาตุ (ธาตุกระทบ) ธัมมธาตุ (ธาตุธรรม) จกัขุวิญญาณธาตุ (ธาตุเห็น)
โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุไดย้ิน) ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้กลิน) ชิวหาวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้รส) กายวิญญาณธาตุ
(ธาตุรู้ถูกตอ้งทางกาย)มโนวญิญาณธาตุ (ธาตุรู้ทางใจ)

อารมณ์ที ๔ อินทรีย์ ๒๒ หมายถึง สิงทีเป็นใหญ่ในการทาํกิจของตน ประกอบดว้ย จกัขุนทรีย ์  โสติ
นทรีย ์ ฆานินทรีย ์ ชิวหินทรีย ์ กายอินทรีย ์ มนินทรีย ์ อิตถินทรีย ์ ปุริสินทรีย ์ ชีวิตินทรีย ์ สุขินท ทุกขินท
รีย ์ โสมนสัสินทรีย ์โทมนสัสินทรีย ์ อุเบกขินทรีย ์ สัทธินทรีย ์ วริิยนิทรีย ์ สตินทรีย ์ สมาธินทรีย ์ ปัญญินท
รีย ์ อนญัญตญัญสัสามิตินทรีย ์อญัญินทรีย ์และอญัญาตาวนิทรีย์

อารมณ์ที ๕ อริยสัจ ๔ หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ ประกอบดว้ย ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรคมี
องค์ ๘

อารมณ์ที ๖ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ หมายถึง การเกิดขึนพร้อมแห่งธรรมทังหลายเพราะอาศัยกัน
หรือ การทีสิงทงัหลายอาศยักนัจึงเกิดมีขึน ประกอบดว้ย อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะผสัสะ
เวทนา ตณัหา อุปทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ

สมถะและวิปัสสนาจะเป็นเครืองมือหรือช่วยสร้างความสุขให้กบัมนุษยไ์ดอ้ย่างไรขึนอยู่กบัความรู้
ความเขา้ใจ และกระบวนการปรับเปลียนอารมณ์ไดท้นัต่อเวลาหรืไม่ เช่น เมือผูบ้งัคบับญัชาดุด่าว่ากล่าว
อยา่งรุนแรง ซึงเป็นเรืองของกระบวนการทางอายตนะไดท้าํงานเชือมต่อถึงซึงจุดเชือเรียกว่า ผสัสะ คือ จุด
กระทบระหวา่งภายในกบัภายนอกทีเป็นจุดทีสําคญัทีส่งต่อไปสู่ตวัของเวทนา คือ การเสวยอารมณ์ หากเป็น
สายความสุข เรียกวา่ สุขเวทนา หากเป็นสายความทุกข ์เรียกว่า ทุกขเวทนา อนัเป็นบ่งบอกถึงความสุขและ
ความทุกข์ ซึงจุดตรงนีสมถะและวิปัสสนาจะเขา้มาช่วยในการสร้างความสุขดว้ยการหยุดหรือระงบัอารมณ์
สายความทุกขใ์หก้ลายเป็นความสุขดว้ยความเขา้ใจในอารมณ์ของตนเองจากคาํดุด่า วา่กล่าวอยา่งรุนแรงของ
ผูบ้งัคบับญัชา ซึงสายสมถะจะสามารถระงบัอารมณ์ใหห้ยดุนิงเมือเสียงมากระทบ สายวิปัสสนาสามารถงาน
ในการพิจารณาคาํพดูนนั แลว้แปลงมาเป็นความเขา้ใจของโลกวา่ คาํพูดเป็นเพียงแต่เสียงทีผา่นมาแลว้ก็ผา่น



๙

คาํพูดดูด่าว่ากล่าวเหล่านันเป็นการชีจุดอ่อน หรือเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาตนเองให้เกิดศกัยภาพใน
การปฏิบติัหน้าทีในองค์กรต่อไป เป็นตน้ ดงันัน การอาศยัสมถะและวิปัสสนาในสถานการณ์อืน ๆ ก็ไม่
แตกต่างกนัออกไปเพราะเมือรวมความดา้นขอบเขตทีมีองคป์ระกอบของมนุษยจ์ะมีเรืองปัจจุบนัภายในกบั
ภายนอกทีเชือมโยงถึงกนัหากสามารถทาํความเขา้ใจและฝีกในบ่อย ๆ มนุษยจ์ะสร้างสร้างความสุขไดด้ว้ย
ตนเอง หากองคก์รมีแผนกิจกรรมหรือนโยบายการสร้างความสุขในองคก์รยิงช่วยให้บุคลากรไดมี้โอกาเขา้
หาความสุขมากยิงขึนซึงมีคนกล่าวไวว้า่ หากองคก์รสามารถดูแลบุคลากรเป็นอยา่งดีแลว้ บุคลากรก็จะช่วย
ดูแลลูกคา้หรือประชาชนไดดี้เช่นกนั

สมถะและวปัิสสนาเพือสร้างความสุขในองค์กร
แนวคิดการสร้างความสุขของนักวิชาการทีมีหลกัการสําคญั ๓ ประการ ได้แก่ ทาํให้คนทาํงานมี

ความสุข ทีทาํงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ซึงมีเครืองมือวดัความสุของค์กรซึงเน้นการพฒันา ด้วย
หลกัการ เรียกวา่ “สุข ๕ มิติ” สุขใดไหนจะเท่า สุขทีเราเลือกเอง” ประกอบดว้ย สุขดว้ยการจดัการ สุขดว้ย
บรรยากาศในทีทาํงาน สุขดว้ยกระบวนการสร้างสุข สุขดว้ยสุขภาพกายใจ และสุขดว้ยผลลพัธ์องคก์ร ทีมี
ปัจจยัทีส่งผลต่อความสุข ๕ ประการ คือ สไตล์ของผูน้าํ บุคลากรในองค์กร ระบบงานต่างๆ ในองค์กร กล
ยทุธ์ และค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร พร้อมดว้ยโปรแกรมตวัชีวดัความสุข ๓ รูปแบบ คือ ความสุขระดบัดว้ย
ตนเอง ความสุขสําเร็จรูปเอ็กซ์เซล และแบบรายงานแสดงค่าเฉลียความสุขรายมิติและค่าเฉลียความสุขรวม
ของรายบุคคล รวมทงัภาพรวมขององคก์รทงัหมด ดงันนั แนวคิดการสร้างความสุขทีไดรั้บความนิยมอยา่ง
มากในปัจจุบนัจนองค์กรต่าง ๆ นําไปสู่แนวทางเพือสร้างความสุขให้เกิดขึนในรูปแบบของการบริหาร
องคก์รหรือกลไก และกระบวนการต่าง ๆ ซึงภาพรวมขององคก์รก็สามารถจะทาํให้เกิดความสุขไดใ้นระดบั
หนึง แต่กระนนั ดงัทีกล่าวมาแลว้วา่ ความสุขของมนุษยไ์ม่ไดมี้ความย ังยืนตามแนวคิดในโลกปัจจุบนัเพราะ
มีการอิงอาศยัวตัถุเขา้มาเป็นตวัชีวดัในลกัษณะของรูปธรรมเพือให้เห็นถึงสภาพของความสุขทีสามารถจะ
พฒันาได้ แต่กระนนั มุมมองทางพระพุทธศาสนาพยายามอธิบายแนวคิดของสภาพทางจิตใจมากกว่ามาก
ปัจจุบนัภายนอกซึงแมว้า่จะมีอิทธิพลอยูก่็ตาม สมถะและวิปัสสนาจึงเป็นแนวทางเดียวทีจะนาํไปสู่ความสุข
ทีย ังยนืในองคก์ร

การสร้างความสุขในองคก์รออกเป็น ๒ ระดบั ไดแ้ก่
ระดับที ๑ การสร้างความสุขในองค์กรระดบัหยาบ ๆ (โลกิยะสุข) คือ การทาํความเขา้ใจต่อระบบ

ความคิด ความตอ้งการทีเกินขอบเขตอยา่งไม่สินสุด ซึงความคิดและความอยากแบบนีสามารถสร้างความสุข
ไดด้ว้ยเครืองมือทีเป็นสมถะ ดงันี

๑) การนาํเครืองมือสมถะมาใช้การพฒันาความสุขในแต่ละวนัโดยกาํหนดเวลาสําหรับการฝึกฝน
อบรมของบุคลากรร่วมกนั รวมทังผูน้าํองคก์รอย่างนอ้ย ๑๐ นาทีก่อนการปฏิบติังานจะเห็นวา่ ในตะวนัตก
ใช้การฝึกกรรมฐานในลักษณะนีกันมากขึน เพราะการฝึกฝนอบรมจะช่วยให้บุคลากรและผูน้ําทบทวน
ความคิดของตนเองและสามารถกาํหนดอารมณ์ไวก้บัตนเองมากทีสุดตามกระบวนการฝึกอบรมกรรมฐาน



๑๐

๒) การนาํเครืองมือสมถะมาใช้ในการปรับเปลียนปัญหาทีเกิดขึนซึงส่วนใหญ่มาจากความคิดของ
ตนเองและผูอื้นทีขาดการระงบัยบัยงัจนปล่อยให้ความตอ้งการหรือตณัหาเขา้มาครอบงาํจนกลายเป็นความ
ทุกในระดบับุคลากรส่งต่อไปยงัเพือนร่วมงาน และสร้างขดัแยง้ให้กบัองค์กรในทีสุดซึงเมือลกัษณะดงันี
จะตอ้งแกด้ว้ยการระงบัอารมณ์ทีเกิดขึนอยา่งกะทนัหนัซึงมีผลต่อการกาํหนดนโยบายของผูบ้ริหารองค์กร
เช่น นโยบายห้ามมีพฤติกรรมกา้วร้าวหรือแสดงออกความโกรธระหวา่งกนัปฏิบติังาน หากมีความโกรธให้
เก็บไวก่้อนเมืออารมณ์สงบแลว้ค่อยมาพดูคุยกนัในภายหลงั เป็นตน้

๓) การนาํเครืองมือสมถะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาใหญ่ทีขดัขวางความสุขก็คือ ความอิจฉาริษยา
ความขดัขอ้งหมองใจ มีมานะแข่งขนัระหว่างเพือนร่วมงาน เป็นตน้ หากจะกาํจดัสิงเหล่านีจะตอ้งอาศยัขนั
วิปัสสนาเขา้มาช่วยในการพิจารณา ซึงในขนัสมถะจะสามารถระงบัไดด้ว้ยกาํหนดระลึกถึงคุณงามความดี
ของเพือนร่วมงานของหวัหนา้งาน และคิดนึกถึงคุณความดีทีผูอื้นทีทาํประโยชน์ใหก้บัตนเอง

๔) การนําเครืองมือสมถะมาใช้ในการจดัระบบองค์กร และจดัระบบบุคลากร ซึ งมีนัยเกียวพนั
ระหว่างอคติหรือไม่อคติของผูบ้ริหารโดยตรง เพราะการจดัองค์กร และบุคลากรบางครังก็นาํไปสู่ความ
เสียเปรียบทางดา้นการแข่งขนัระหวา่งองคก์ร แต่กระนัน การจดัระบบองค ์และบุคลากรตามสมถะมิใช่เพือ
การแข่งขนัเพียงอยา่งเดียวแต่จะตอ้งใชค้วามเป็นกลางและสภาพจิตใจทีเหมาะสมกบัสิงนนั เช่น บุคลากรทีมี
ความเก่งจะขาดการยอมรับจากผูอื้น และมองผูอื้นดอ้ยกวา่ตนเองซึงเป็นตวัของความข่มเหงผูอื้น ซึงบุคลากร
ประเภทนีไม่เหมาะสมทีจะทาํงานร่วมกนัผูอื้น แต่ผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะตอ้งหมายงานให้ปฏิบติังานเพียงผู ้
เดียวเท่านนั และสายบงัคบับญัชาตอ้งขึนตรงกบัผูบ้ริหารเท่านัน ส่วนผูที้ถูกมองวา่ดอ้ยกวา่ จะเกิดปฏิกิริยา
การไม่ยอมรับจากผูที้เก่งกว่าจนพยายามจะมีเล่ห์เหลียมต่าง ๆ เพือสร้างความเด่นให้กบัตนเอง ซึงบุคลากร
ประเภทนีก็จะตอ้งอยูใ่กลชิ้ดกบัผูบ้ริหารเช่นกนั เมือเวลาผา่นไปค่อย ๆ ปรับสภาพจิตใจให้สามารถจูนเขา้หา
กนัไดร้ะหวา่งผูที้ดอ้ยกวา่กบัผูที้เก่งกวา่

ระดับที ๒ การสร้างความสุขในองค์กรระดบัละเอียด (โลกุตตรสุข) คือ การพฒันาปัญญา พิจารณา
ทุกข์ทีเกิดขึนในองค์กร พิจารณาสาเหตุของการเป็นทุกข์ที เกิดขนัในองค์กร ตงัเป้าหมายของการพน้ทุกข์
ของการทาํงานในองค์กร และกาํหนดเลือกแนวทางการดบัทุกข์ในองค์กรก็ด้วยอาศยัเครืองมือทีเรียกว่า
วปัิสสนา เป็นลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ทงัตนเอง และคู่แข่งขนัเพือปรับสภาพของสติปัญญาให้เท่า
ทนัต่อการเปลียนแปลงในองคก์รตงัแต่วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ แผนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งพร้อมที
ขยบัปรับเปลียนในลกัษณะของความยดึหยุน่ไดต้ลอดเวลาเพราะทีมาของวิปัสสนาภาวนาในฐานะเครืองมือ
นันก็คือ ตวัขององค์ความรู้ทีเป็นทุนในองค์กรทังหมดซึงสามารถพิจารณาตามแนวทางของอริยสัจสี
ดงัต่อไปนี

๑) การวิเคราะห์สภาพปัญหาทีก่อให้เกิดความทุกข์ในองค์กรซึงแน่นอนว่า องค์กรทุกองค์กรย่อมมี
ปัญหาทีเหมือนกนับา้งแตกต่างกนับา้ง ก็แลว้แต่เหตุปัจจยัของแต่ละองคก์รแต่กระนัน เครืองมือสําหรับการ
วิเคราะห์ความทุกข์หรือวิเคราะห์ปัญหาทีสามารถไปรู้รายละเอียดของสิงทีมากระทบต่อองค์กรว่ามีความ
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ร้ายแรงเพียงใด แต่การเคราะห์จะตอ้งทาํใหมี้ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทงัหมดเพราะเป็นส่วน
หนึงทีก่อใหเ้กิดปัญหาขึน

๒) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือความทุกข์ว่ามาจากสาเหตุอะไรบา้ง เพือปรับเปลียนวิธีการ
บริหารทีสามารถกาํหนดกลยทุธ์สาํหรับแกไ้ขปัญหาจากสาเหตุหรือตน้ตอของปัญหาทีแทจ้ริง

๓) การวิเคราะห์เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายสําหรับการพฒันาองค์กรแห่งความสุขที มีวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ มีแผนการปฏิบติังาน รวมกิจกรรมต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนในองค์กรอย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ทงัหมด

๔) การวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหาจากสาเหตุทีคน้พบ ซึงเป็นการวิเคราะห์ทีละปัญหาปรับให้
สอดคลอ้งกบัสาเหตุว่าจะมีแนวทางใดบา้ง พร้อมกบักาํหนดเลือกแนวทางที ดีทีสุดทีสามารถให้บุคลากร
ปฏิบติัไดทุ้กคน

กล่าวได้ว่า การนาํเครืองมือวิปัสสนาภาวนามาใช้สําหรับการสร้างความสุขในองค์กรจะอยู่ทีการ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆทีเป็นทงัปัญหา สาเหตุ เป้าหมายและแนวทาง ซึงเป็นสิงทีเกือหนุนซึงกนัและกนัอยา่ง
ต่อเนืองหรือเป็นเรืองของเหตุและผลของการทาํงานทีจะตอ้งประกอบดว้ยตวัของปัญญาในการรู้ตวัทัวพร้อม
และเท่าทนัต่อการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ของโลก ซึงหมายความว่า หากบุคลากรใช้
วปัิสสนาภาวนามาสร้างความสุขในองคก์ร จะเป็นการเตรียมความพร้อมในปัจจุบนั และสามารถรองรับการ
เปลียนแปลงนัน ๆ ทีเรียกวา่ การบริหารความเปลียนแปลงในองค์กรโดยเฉพาะตวัของผูน้าํการบริหารตอ้ง
เรียนรู้และศึกษาแนวทางการสร้างความสุขทีกาํหนดทิศทางการเปลียนแปลงอยา่งมีเป้าหมายในองค์กรต่อไป

บทสรุปวเิคราะห์
องคก์รในประเทศไทยมิไดถู้กออกแบบให้มีภารกิจทีเหมือนกนัยอ่มมีขอ้จาํกดัของการสร้างความสุข

อนัมีปัจจยัทีเกือหนุนต่างกัน เช่น องค์กรของรัฐถูกออกแบบมาเพือขบัเคลือนประเทศและการบริหาร
ประชาชนในฐานะถูกเสียภาษี องค์กรเอกชนถูกออกแบบมาเพือแสวงผลกาํไรให้บริษทัของตนเอง องคก์ร
การกุศลถูกออกแบบมาเพือรับใชส้ังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ องคก์รสงฆถู์กออกแบบมาเพือสร้างความเชือและ
ถ่ายทอดหลกัคาํสอน และยงัมีองค์กรอืน ๆ อีกมากมายทีมีภารกิจทีแตกต่างไปจากนี แต่กระนนั การสร้าง
ความสุขในองคก์ร หรือ การสร้างองคก์รแห่งสุขภาวะทีเรียกวา่ Happy Workplace มีเงือนในเชิงของหลกัใน
การนาํไปเป็นเป้าหมายหลกัในองคก์รหรือเป็นเครืองมือทีสาํคญัขององคก์รต่าง ๆ

การสร้างความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาทีอาศยัสมถะและวิปัสสนาเขา้มาช่วยเติมเต็มให้กบั
บุคลากรในองคก์รทียงัขาดความสุข นันหมายความวา่ องคก์รใดทีประสบปัญหาในเรืองสุข หรือบุคลากรมี
ความทุกข์เรืองใดเรืองหนึง ก็สามารถนาํเครืองมือนีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น บุคลากรเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังาน บุคลากรขาดกาํลงัใจ องคก์รขาดความสามคัคี มีแต่ความขดัแยง้ การไม่ยอมรับ
กลุ่ม ขาดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือระหวา่งเพือนร่วมงาน การสร้าง
เกาะป้องกนัความทุกขต่์อสถานการณ์ทีอาจจะเกิดขึน ความไม่เป็นธรรมในองคก์ร เป็นตน้ และยงัมีความทุก
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ประเภทอืน ๆ ทียงัคงเกิดขึนในองค์กรอยู่อย่างนันเรือยไปหากผูน้าํและบุคลากรในองค์กรให้ความสําคญั
และตระหนักถึงความสุขทีพึงเกิดขึนแก่บุคลากรซึงเชือแน่ว่า บุคลากรก็จะสามารถผลิตผลงานไดอ้ย่างมี
คุณภาพตามความถนดัของบุคลากร เพราะเมือบุคลากรมีความสุข การปฏิบติังานปฏิบติัหนา้ทีก็ยอ่มพลอยมี
ความสุขตามไปด้วย เพราะฉะนัน สมถะและวิปัสสนาซึงโดยหลกัการมีอิทธิพลสนบัสนุนซึงกนัและกนั
กล่าวคือ สมถะจะเป็นบาทฐานของวิปัสสนาทีกาํลงัส่งมอบสมาธิให้กบัวิปัสสนาในการพิจารณาถึงแก่แท้
ของความจริงทีเกิด และโดยหนา้ทีของสมถะจะทาํให้สภาพของจิตทีไปเกาะกุมอารมณ์หยุดอยูสิ่งทีตอ้งการ
หรือสิงทีกาํหนด เช่น พุท-โธ สัมมา-อะระหงั ยุบ-หนอ พอง-หนอ หรือกาํหนดอารมณ์ในกรรมฐาน ๔๐ วิธี
ทีกล่าวแลว้เมือสามารถกาํหนดไดแ้ลว้ วิปัสสนาจะทาํหน้าทีต่อจากสมถะเพือยกอารมณ์กรรฐานสู่การเห็น
แจง้ต่อไป แต่กระนนั กาํลงัของจิตจะตอ้งถูกพฒันามาในระดบัหนึงแลว้ เพราะหากขาดการฝึกฝนสภาพของ
จิตจะขาดพลังในการส่งมอบหน้าทีให้กบัวิปัสสนาได้ ดงันัน หลกัการสมถะวิปัสสนาทีมีความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัผ่านการฝึกฝนอบรมมาดีแลว้สามารถกาํหนดอารมณ์ทีเกิดขึนไดอ้ย่างกะทนัหันพร้อมทีเรียนรู้
ความจริงในขนัต่อไป
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