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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

             สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า 
ต้องการช่ือเสียง เกียรติยศ เงินทอง และการยอมรับทางสังคมและ
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้เลยว่า
ในแต่ละวันนั้นมนุษย์ต้องดิ้นรนขวนขวายไขว่คว้าหาสิ่งที่ตนพึง
ปรารถนาเพื่อให้ได้มาในสิ่งนั้น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตจึงเป็นการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปรับปรุงการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ปัญหาที่ส าคัญมีอยู่ว่า แล้วเราจะสามารถพัฒนาชีวิตสู่
ความส าเร็จนั้นได้อย่างไร ค าตอบที่ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นในความคิด
ที่ว่า เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อน เพราะตัวเราเท่านั้นที่จะสามารถ
สร้างความส าเร็จให้กับตัวเองได้ ไม่มีใครสามารถท าแทนเราได้ 
ดังเช่น ค ากล่าวที่ว่า“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ”ซึ่งหมายถึง ตนเอง
เท่านั้นท่ีจะสามารถท ากุศลแล้วเข้าถึงสวรรค์หรือบรรลุมรรคผลได้ที่
พึ่งที่พ่ึงได้ยาก  

            ความเป็นมนุษย์ว่า“มนุษย์มีความสามารถจะพัฒนา
คุณภาพของตนเองได้ มนุษย์มีจิตใจ ต้องการความรักความอบอุ่น 
ความเข้าใจ ทั้งยังมีขีดความสามารถเฉพาะตัว ไม่ใช่จะก าหนดให้
เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบของคนอ่ืน มนุษย์สามารถก าหนดพฤติกรรม
ของมนุษย์ด้วยกันได้ รู้จักและเข้าใจตนเอง และน าจุดดีมาใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาเอง ส าหรับข้อบังคับและระเบียบวินัยไม่สู้
จ าเป็นนัก มนุษย์ทุกคนต่างมุ่งสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่
ตน”(เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์, 2548) 
            ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นแนวคิดทฤษฎีของกลุ่ม
นักจิตวิทยามนุษย์นิยมหลายท่าน คือ คาร์ล โรเจอร์ (Calr R. Rogers, 

1902-1987)  มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908-1970)  โคมส์ 
(Combs) โนลส์ (Knowles ) เปาโล แฟร์ (Faire) อิวาน อิลลิช (Ivan Illich) 

และ นีล (Neil ) กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า มนุษย์เป็นผู้ที่รู้จักค้นพบ ความรู้ 
ความสามารถของตนเอง แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมกลุ่มนี้ถือว่า
เป็นกลุ่มทันสมัยเป็น“กลุ่มคลื่นลูกท่ีสาม”โดยพวกเขาได้แบ่งแนวคิด
ของมนุษย์ออกเป็น 4 กลุ่ ม  (H.I.Kaplan,“B.J.Sadock and J.A.Grebb 

,1944) ดังนี้ 
         1)  มนุษย์ทุกนามนั้นมีจิตใจ 

         2)  มนุษย์ต้องการความรกั  
         3)  มนุษย์ต้องการความอบอุ่น  
         4)  มนุษย์มีความเข้าใจในตนเอง 

            ผู้วิจัยมีความสนใจในแนวคิดทฤษฎีของกลุ่มมนุษย์นิยม 
คือ  คาร์ล  โร เจอร์  (Calr R. Rogers)  แมสโลว์  (Abraham H. 
Maslow) โคมส์ (Combs) โนลส์ (Knowles ) เปาโล แฟร์(Faire)   
อิวาน อิลลิช (Ivan Illich)และนีล (Neil ) ซึ่งกลุ่มนี้เขาได้กล่าวถึง 
ความเป็นมนุษย์ว่า มนุษย์สร้างความเป็นมนุษย์แก่ตน มนุษย์มีจิตใจ
ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ พยายามที่จะเข้าใจตนเอง
ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเลือกการพัฒนาตนตามเสรีภาพ
ของตนเอง) (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2536) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยม 

        2. เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษย์ในพระพุทธศาสนา 

        3. เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งและความแตกต่าง การพัฒนา
ชีวิตมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยมและพระพุทธศาสนา 

 

วิธีด าเนินการ 

        การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร( Documentary Research) 

อาศัยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเป็นหลักโดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชีวิตมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยม และ
พระพุทธศาสนา ความสอดคล้อง ความแตกต่างของการพัฒนาชีวิต
มนุษย์ของกลุ่มมนุษย์นิยมและ พระพุทธศาสนา  

สรุปผลการวิจัย 
           จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มมนุษย
นิยม พบว่า การพัฒนาชีวิตมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยมนี้จะเน้นในด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของการบริหารงานบุคคล
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่
ส าคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ บุคคล กลุ่ม และองค์การ 
การพัฒนาชีวิตมนุษย์จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติงาน
ว่า ควรจะท างานอะไรให้บรรลุผล และมีกระบวนการท างานให้
บรรลุผลได้อย่างไร คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นทรัพยากรที่ดีและมี
ค่าขององค์การนั้น ควรจะมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพที่ตน
รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และมองกว้างไกล 
สามารถปรับตัวเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคม
สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี  
          จากการศึกษาการพัฒนาชีวิตมนุษย์ในพระพุทธศาสนา พบว่า 
การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาตนให้เป็นคน
ดีก่อนและสังคมถึงจะดีตามไปด้วย จึงถือว่าพุทธศาสนาเป็นหลักแห่ง
ความประพฤติ เป็นแนวทางของการปฏิบัติชอบในการด าเนินชีวิต
มนุษย์  การประพฤติตนให้ เป็นคนดีของสังคมมีหลักพื้นฐานที่
เหมือนกัน คือ ทุกชีวิตต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย อยู่ใน
สังคมอย่างปกติสุขในการด าเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้
สังคมพัฒนาขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ให้มีความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุขและมีความสมหวัง มีความรักและมีความปรารถนาดีต่อกัน  
          จากการศึกษาความสอดคล้องและความแตกต่างการพัฒนา
ชีวิตมนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยม และพระพุทธศาสนา พบว่า 
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาคนตามหลักทฤษฎีของกลุ่มมนุษย
นิยมนั้นเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตในการ
ประสบความส าเร็จในงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพท างานขององค์กร มุ่ง
ความส าเร็จในการท างานและแข่งขันในด้านธุรกิจ ส่วนการพัฒนาทาง
พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติซึ่งจะท าให้โลกเกิดความสงบร่มเย็น 
นั่นก็คือ การพัฒนาคนเป็นมนุษย์ให้มีจิตใจที่สูงขึ้น และหวังผลการ
พัฒนาถึงชาติต่อๆไปจนกว่า สิ้นสุดดับสูญ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
เข้าสู่สภาวะแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “พระนิพพาน”ส าหรับการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มมนุษยนิยม จะ
พัฒนาในสิ่งที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ เช่น การรับรู้ด้วย ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย แต่ไม่ค านึงถึงจิตใจแต่จะเน้นพัฒนาด้านวัตถุ ส่วนด้าน
พระพุทธศาสนาจะเน้นด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วจึงพัฒนาตน
ออกสู่ภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
           1. นักวิชาการและวิทยากร ควรท าหน้าท่ีในการสอนหรือ
ฝึกอบรมให้แก่มนุษย์ด้วยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็น
นักวิชาการ วิทยากรขององค์การ นักวิชาการและวิทยากร 
           2. ผู้บริหารทุกระดับช้ันในองค์การควรมีหน้าทีร่ับผดิชอบใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนด าเนินการ ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
หลักธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับองค์การ 
           3. การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมปัจจุบันควรศึกษา วิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อน าไปพัฒนาชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมได ้
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