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ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยสถาบัน เน้นรูปแบบการ
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Abstract
The research article is submitted in partial fulfilment of the
dissertation on “The Development Process of Buddhist Organizational Culture of
Mahachululongkornrajavidyalaya University” comprising three objectives,
namely;- 1) To study the Buddhist organizational culture and the organizational
culture of Mahachululongkornrajavidyalaya University (MCU) 2) To study the
cultivation and developing process of organizational culture of MCU based on
Buddhist organizational culture and 3) To analyze the relationship between
Buddhist organizational culture and organizational culture of MCU. The
dissertation in Institute Research focusing on Qualitative Research and comprising
of documentary research for theory review and field research, in-depth interview.
The result of this dissertation has shown that:- 1) Buddhist
organization and Mahachululongkornrajavidyalaya University (MCU) have strong
organizational cultures due to both have all complete factors of culture as
defined by modern theory of culture, namely, Value, History and Hero, Ritual,
Cultural Network, Symbol and Language. Doctrines and disciplines are main
milestone in melting the organizational culture strongly. In MCU, there also be
influential mindset that is the ambition of King Rama V. 2) The process of
creation
and
development
of
organizational
culture
of
Mahachululongkornrajavidyalaya University (MCU) originates from systematical
process consisting of creation, cultivation, inheritance and teaching. 3) The
relation between Buddhist organizational culture and MCU is connected by both
the patterns and contents. The Buddhist teachings have influenced and included
the above mentioned mindset and melt down to be “Navalaksana: 9 desirable
characters (MAHACHULA)” or identities of students and staffs that show the
characters of MCU people too clearly.
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๑. บทนา
“วั ฒ นธรรม” ได้ รั บ ความส าคั ญ ในระดั บ โลกเป็ น ครั้ ง แรก ตั้ ง แต่ ก ารประชุ ม
สหประชาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีมติว่าการพัฒนาต้อง
ประกอบด้ ว ยแนวคิด ๒ ประการ คือ การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และการพั ฒ นาเชิ ง วั ฒ นธรรม
เนื่องจาก “วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาด้านวัตถุได้ โดยมีการเน้นถึงกับ
ว่า จะให้คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรมกลับมาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี๓ สหประชาชาติเองก็เล็งเห็นว่า ปัจจัยสาคัญในกระบวนการพัฒนาที่ถูกละเลย ทั้งที่
เป็นสิ่งที่สามารถใช้ก้ปัญหาได้ คือ “วัฒนธรรม” จึงมีมติกาหนดทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรมขึ้น การที่ทาให้มนุษย์รวมกันเป็นชุมชนเพื่อความอยู่รอด ต้องสร้างชุดความคิด ความ
เชื่ออันเป็นค่านิยมร่วม (Core value) ที่สังคมนั้นยอมรับร่วมกันว่าเป็นสิ่งดีงาม สามารถช่วยใน
การจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาพื้ นฐานบางประการของกลุ่ม เพื่อความอยู่รอดของกลุ่มตนได้
และอาศัยชุดความคิดเหล่านั้นเป็นตัวกาหนดแนวการปฏิบัติของคนในสังคม เมื่อถูกนามาปฏิบัติ
จนกลายเป็นแบบแผน วิถีของคนในสังคม ค่านิยมร่วมนั้นจึงกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ๔
และวัฒนธรรมนี่เอง ทาให้มนุษย์ต่างจากสัตว์
วัฒนธรรมองค์การ ก็มีลักษณะการเกิดเช่นเดียวกัน ทาหน้าที่เดียวกับวัฒนธรรมของ
สั ง คม เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในการด าเนิ น งานของแต่ ล ะองค์ ก าร หากองค์ ก ารใดมี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสอดคล้องกันไปในทางที่ดี ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสาเร็จ ๕
เพราะเป็นชุดของค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความคาดหวังที่มีร่วมกันของสมาชิก เป็น
แนวทางในการกาหนดพฤติ กรรมของคน สร้า งตัว ตนให้แตกต่างจากองค์การอื่น วั ฒนธรรม

๓

สุ ภ าสิ นี ตั ส ติ ศ รี สุ ข , “การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ งยื น ”, วารสาร
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ,
[อ อ น ไ ล น์ ],
๖(๒),
http://www.stou.ac.th/Schools/Sec/ejournal6-2/file/1-2-1.pdf [มีนาคม ๒๕๕๕].
๔
วิษุวัต มหิทธิกร, “การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์การของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐), หน้า ๗.
๕
นฤมล ชุนถนอม, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและประสิทธิภาพ
ขององค์การ กรณีศึกษาสานักงานเทศบาลตาบลในเขตอาเภอสามพราน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑), หน้า ๙.
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องค์ การจึง เปรียบเสมื อนเป็น บุคลิกภาพหรือจิตวิ ญญาณขององค์การ ๖ วั ฒนธรรมองค์การที่
เหมาะสมและแข็งแกร่งจึงเป็นปัจจั ยสาคัญที่พาองค์การผ่านวิกฤติได้ วัฒนธรรมองค์การจะถูก
สร้างและพัฒนาขึ้น ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละองค์การ จึงเป็นสิ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจ
ขององค์การว่า องค์การนั้นควรมีอัตลักษณ์อย่างไร
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาอเทวนิยม เชื่อมั่นในหลักอริยสัจ ๔ ว่าเป็นสัจธรรม
ประจาโลก ถูกค้นพบโดยเจ้าชายสิตธัตถะแห่งศากยะตระกูล อันทาให้พระองค์หลุดพ้นจากทุกข์
ทั้งปวง และทรงนามาประกาศแก่มวลมนุษย์ เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ในทุกกาล สถานที่ ไม่
เกี่ยวกับชนชั้น เชื้อชาติ หรือการนับถือศาสนาใด ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ว่าผู้ใดนามาปฏิบัติ ก็จะนามาซึ่ง
ประโยชน์สุข เกื้อกูลทั้งส่วนตนและสังคมรอบข้างเสมอ ทาให้หลักธรรมยืนยงมาจนปัจจุบัน โดย
พระสงฆ์สาวกที่สืบหลักคาสอนมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทั้งโดยการปฏิบัติ และการทรงจาที่เรียกว่า
มุขปาฐะ กระทั่งมาสู่การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่รู้จักกันในนาม “พระไตรปิฎก”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฏกและ
วิชาการชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรง
สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศให้มีความรู้ เข้าใจ สามารถนาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รักษาและเผย
แผ่พระศาสนาให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น สถานที่นี้จึงเน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง จาก
จุดเริ่ม ต้นดังกล่าว ท าให้มีหลักคาสอนเป็น แก่นหรือค่านิ ยมหลักขององค์การ มีแนวทางการ
ปฏิบัติหลักมาจากวินัยสงฆ์ มี ลักษณะการดาเนินงานในรูปของกลุ่มสังฆะ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้าง
เป็นชุดของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่ยอมรับร่วมกัน นาไปสู่รูปแบบพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาเป็นวิถีชีวิต และแนวทางในการดาเนินงานทุกอย่างของบุคลากร จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์การเชิงพุทธ อันถือเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
การที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีอัตลักษณ์แบบพุทธ สามารถ
เติบโตได้อย่ างรวดเร็ว ถึงระดับนานาชาติ ท่า มกลางกระแสบริโภคนิ ยม ย่ อมแสดงให้เห็นว่ า
วัฒนธรรมองค์การของชาวพุทธที่แม้จะมีอายุยาวนานมากว่า ๒,๖๐๐ ปี ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ ทาให้
องค์การต่อสู้กับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อทราบถึง
วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่ วัฒนธรรมองค์การพุทธและวัฒนธรรมองค์การของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖

วิรัช สงวนวงศ์วาน, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐.
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๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างและการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๓) เพื่อวิเคราะห์ความสั มพันธ์ ของวั ฒนธรรมองค์การเชิ งพุทธกับวั ฒนธรรมองค์การของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธตามที่ปรากฏในคัมภีร์ และ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ตามเอกสาร บั น ทึ ก กฎ ระเบี ย บต่ า งๆ และการวิ จั ย
ภาคสนาม คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
๒) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกแบบเจาะจงจากประชากร ๓ กลุ่มคือ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์ และรองอธิการบดี ผู้บริหาร
ระดับกลาง ได้แก่ คณบดีและผู้อานวยการคณะ สถาบัน ศูนย์ และผู้ที่เป็นศิษย์เก่า
๓) เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย กระดาษ ปากกา ใช้จดบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การศึ กษา แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ กประกอบด้ ว ยข้อคาถามจ านวน ๘ ข้อ ที่ พั ฒ นามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และเครื่องบันทึกเสียง ในการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
๔) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis)
๕) ขั้นตอนการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
ในส่วนของการนาเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ นี้ ผู้วิจัยได้มีการนา
องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การพุทธ และวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาภาคทฤษฎี แ ละการสั ม ภาษณ์ ใ นภาคสนามมาวิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ลงในทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การสมัยใหม่ ที่กล่าวถึงองค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่
เข้มแข็งว่า จะต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๖ ประการคือ ค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน ประวัติความ
ศาสตร์และวีรบุรุษ พิ ธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบั ติ เครือข่ายของวัฒนธรรม สัญ ลักษณ์ และ
ภาษา โดยในส่วนของวัฒนธรรมองค์การพุทธ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ ใน
ส่วนของค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน ได้แก่ พระนิพพานและการเกื้อกูลโลก ประวัติความศาสตร์และ
วีรบุรุษ ได้แก่ การก่อตั้งองค์กรสงฆ์ ประวัติและจริยวัตรของพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวก
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ในขณะที่พิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ จะเป็นเรื่องของพระวินัยและพระปาฏิโมกข์ สาหรับเรื่อง
เครือข่ายของวัฒนธรรม อันเป็นเรื่องราวของการสืบต่อ สืบสานวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การ
อบรมดูแล การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของพระเถระ ในมุมของสัญลักษณ์ ก็มีจีวร ศาสนสถาน
และธงธรรมจักร ในส่วนของภาษา ก็มีภาษาที่พระสงฆ์ใช้สื่อสารกัน อาวุโส ภัณเต และภาษาที่
พระสงฆ์ใช้สื่อสารกับฆราวาส ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๒
ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า
องค์ประกอบในส่วนของค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน ได้แก่ พระพุทธปณิธาน และพระราชปณิธาน
ประวัติความศาสตร์และวีรบุรุษ ได้แก่ การก่อตั้งองค์การ ผู้บุกเบิก และบุคลากรและนิสิตที่สร้าง
ชื่อเสียง ในขณะที่พิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ จะเป็นเรื่องของกฏ ระเบียบ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓
ส่วนคือ ส่วนที่เป็นทางโลก ได้แก่ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนที่เป็นทางธรรมคือ
พระธรรมวินัย ระเบียบมหาเถระสมาคม และส่วนที่เป็นการประสานทางโลกและทางธรรม ได้แก่
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเอง สาหรับเรื่องเครือข่ายของวัฒนธรรม อันเป็นเรื่องราวของการสืบต่อ
สืบสานวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การอบรมดูแล การปฏิบั ติตนเป็นตัวอย่างของครูอาจารย์และ
รุ่นพี่ นั่นเอง เมื่อมองถึงสัญลักษณ์พบว่า มหาวิทยาลัยมีทั้งสีประจามหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจา
มหาวิทยาลัย และสถาปัตยกรรมของอาคารสถานที่ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในส่วนของภาษา
มหาวิทยาลัยจะมีภาษาที่ใช้เช่นเดียวกับภาษาที่ใช้ในวัฒนธรรรมพุทธ คือ มีภาษาที่พระสงฆ์ใช้
สื่อสารกัน อาวุโส ภัณเต และภาษาที่พระสงฆ์ใช้สื่อสารกับฆราวาส ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๓
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เป็นเรื่องของการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ กระบวนการสร้าง และกระบวนการพัฒนา ดังนี้
ในส่วนของกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์การสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากคือ ต้น
กาเนิด และเปูาหมายขององค์การ เพราะเป็นตัวกาหนดค่านิยมองค์การ การเป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์ที่มีต้นกาเนิดมาจากพระพุทธปณิธานและราชปณิธานในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ที่มีร่วมกันใน
การสร้างคนเพื่อเกื้อกูลโลกโลกโดยธรรม ทาให้คาสอนในพระศาสนาเป็นเบ้าหลอมสาคัญของ
วัฒนธรรมองค์การ การเป็นสถาบันทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีปรัชญา
วิสัยทัศน์พันธกิจที่เอื้อต่อวัฒนธรรมองค์การพุทธ โดยกาหนดระเบียบ กฎ ที่สนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การ นอกจากนี้ ยังมีกฎมหาเถรสมาคม วัฒนธรรมที่ติดตัวแต่ละคนมา วัฒนธรรมองค์การวัด
มหาธาตุฯ รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมไทยพุทธ ล้วนแต่เป็นเบ้าหลอม อันเป็นต้นกาเนิดของ
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัย และเบ้าหลอมเหล่านี้เอง ที่เป็นตัวกาหนดเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย คือ การผลิตศาสนทายาท คือ ทายาทแห่งพระศาสนาที่มีความงามพร้อมทั้งวิชา
และจรณะ ได้แก่ ความรู้และความประพฤติ เพื่อจะเป็นผู้สืบทอด เผยแผ่พระศาสนา และเกื้อกูล
ประโยชน์แก่ชาวโลกสืบไป ส่วนเปูาหมายอีกประการ เป็นสิ่งสนับสนุนการสร้างศาสนทายาทให้
เป็นไปได้ คือ การสร้างอัตลักษณ์ ทั้งด้านการบริหาร หลักสูตร ระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติตน
นวลักษณ์ หรือลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการของบัณฑิตและบุคลากร ดังปรากฏในแผนภาพ
ที่ ๔
ส่วนกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยมองเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนของการ
บ่มเพาะ การสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยพบว่า การบ่มเพาะให้
วัฒนธรรมองค์การนั้นต้องอาศัยการตอกย้า เน้นย้าค่านิยม การปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง
หรือ การเล่ า เรื่องราวเกี่ย วกับ คุณ ธรรมของวี รบุ รุษ รวมถึง การสอดแทรกกิจ กรรมที่ ส่ ง เสริม
วัฒนธรรมองค์การ การรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมและชี้ให้
ผู้เกี่ยวข้องเห็นประโยชน์เป็นสิ่งสาคัญที่สุดต่อความยั่งยืนของวัฒนธรรม ในด้านของการถ่ายทอด
วัฒนธรรม พบว่า มีเป็นสองรูปแบบ คือ แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งรูปแบบที่มีผลมากที่สุดได้แก่
รูปแบบไม่ตั้งใจ ส่วนปัจจัยในการสืบสานให้วัฒนธรรมองค์การคงอยู่ได้ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์และ
นโยบายที่เอื้อต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์การ คื อต้องมีเป็นกฎ ระเบียบที่ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การแต่ละข้อ เช่น การกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นบรรพชิต หรือการกาหนดสัดส่วนพระ
กับฆราวาส เพราะมีผลต่อภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์การ สิ่งที่สาคัญ เหนืออื่นใดคือ การ
สร้างจิตสานึกให้ภาคภูมิในอัตลักษณ์ขององค์การ ดังปรากฏในแผนภาพที่ ๕
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ในส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์การพุทธกับ
วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
มหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองค์การพุทธอย่างแน่นแฟูน เนื่องจากมีเบ้าหลอมมา
จากพุทธธรรมเช่นกัน จึงแยกจากกันไม่ออก และได้หล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์ ๙ ประการ หรือนว
ลักษณ์ อันเป็นคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของชาวมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
ความสัมพันธ์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสาคัญตรงกัน ๖ ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑) ต้นกาเนิด ต้นกาเนิดของวัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธที่เป็นเนื้อแท้ คืออุดมการณ์
ฝึ กหัด พั ฒ นาบุ คคลให้เข้ า ถึง ความพ้ น ทุ กข์สิ้ น เชิ ง วั ฒ นธรรมองค์การเชิ ง พุ ท ธต้ องอิง อยู่ กั บ
หลักการนี้ ในขณะที่วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ก็รับหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นแผน
นโยบาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งแก่พระศาสนา
และสังคม สมดังพระราชปณิธานในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงก่อตั้ง ที่มุ่งให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่
แหล่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูง เพื่อพัฒนาจิตใจของมนุษย์และสังคม
๒) ลักษณะการเกิด วัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธในบริบทของพระพุทธศาสนาแบบ
ดั้งเดิม พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้กาหนดขึ้นที่เรียกว่า “องค์การสงฆ์” ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ตามพระวินัยหรือศีล/เสขิยวัตรของสงฆ์ ทั้งของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แม้ กาลเวลาจะผ่านมา
ยาวนาน ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนตนเองตามพระวินัยก็ยังนับเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเมื่อเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย คุณสมบัติดังกล่าวก็ยังมีอยู่ และต้องปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น นิสิตที่เป็น
พระภิกษุต้องถือศีล ๒๒๗ ข้อ สามเณรถือศีล ๑๐ คฤหัสถ์ถือศีล ๘ และศีล ๕ ซึ่งเป็นเครื่องหล่อ
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หลอมความเป็นวัฒนธรรมองค์การแบบมหาจุฬาฯ เป็นจุดแข็งหนึ่งของความเป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์
๓) เป้าหมาย เปูาหมายของวัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธคือ “พระนิพพาน” ในขณะ
ที่มหาวิทยาลัยคือ “เป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาที่สร้างคนดีและเก่ง ” แม้ดูเหมือนว่าจะ
แตกต่างกันโดยเปูาหมายหรืออุดมการณ์ แต่หากศึกษาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไปจะพบว่า รูปแบบ
และเนื้อหาสาระของระบบการศึกษามีความสอดคล้อง และเกื้อหนุนต่อการพัฒนาบุคคลไปสู่
นิพพาน เห็นได้จากกิจกรรมการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักสูตรทุกชั้นปี และจะเข้มข้นขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ก็ช่วยในการฝึกหัดกาย วาจา ใจด้วย
๔) พั น ธกิ จ การปฏิ บั ติ ต นให้ พ้ น ทุ ก ข์ แ ละเกื้ อ กู ล โลก เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของ
วัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธ ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาสาระของพันธกิจที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระ
อรหัน ตสาวกนัย ว่า เมื่อตนเองหลุดพ้ นจากบ่วง (กิเลส) แล้ว ให้อนุเคราะห์สัตว์โ ลกให้ได้รับ
ประโยชน์สุขด้วย พันธกิจของวัฒนธรรมเชิงพุทธจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ชาติสืบ
มา เป็นที่มาของพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมต่อหลักการบูรณาการองค์ความรู้ใน
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาจิตใจและสังคม
๕) ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ พระวิ นั ย เสขิ ย วั ต ร ศี ล เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก อั น เป็ น
เครื่องมือในการสร้าง รักษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธ ในขณะที่มหาวิทยาลัย มีกฎ
มหาเถระสมาคม ระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ประกาศกระทรวง กฎหมายบ้านเมือง เพิ่มเติม
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง รักษา และสืบทอดลักษณะวัฒนธรรมองค์การ แต่หลักพระธรรม
วินัยทางศาสนาก็ยังเป็นหลัก เช่น การเคารพกันโดยอาวุโส การระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยการไหว้
พระสวดมนต์ก่อนเข้าเรียน และก่อนประกอบกิจทั้งปวง เป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่นี่ ด้วยเหตุที่
วัฒนธรรมองค์การทั้งสองมีรากฐานมาจากพระธรรมวินัยเหมือนกัน วัฒนธรรมองค์การที่เกิดขึ้น
พัฒนา และถ่ายทอดมาจากอดีตจึงค่อนข้างเหมือนกัน แต่รายละเอียดอาจแตกต่างกันบ้าง เช่น
รูปแบบและสาระในการจัดการศึกษาแบบประยุกต์หลักธรรมของมหาวิทยาลั ย มีลักษณะประยุกต์
ไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จนเกิดเป็นนวลักษณ์ แต่ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ใน
การศึกษาตามหลักสูตรนักธรรม-บาลี มีลักษณะเป็นแบบอนุรักษ์นิยม
๖) หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงมีความสัมพันธ์
พระพุทธศาสนามาก ไม่ว่าจะด้วยกฎหมาย หรือปรัชญาในการก่อตั้ง หลักสูตร ตัวปริญญาล้วน
แต่ อิง พระพุ ท ธศาสนา สาระส าคัญ จึ ง อยู่ ที่ คาสอนทางพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมด โดยเฉพาะ
เปูาหมายในการให้บุคลลากรและนิสิต ดาเนินตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าที่ฝากไว้ว่า พหุ
ชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกนุกมฺปาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลก
หลั กค าสอนในทางพระพุ ท ธศาสนาจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ถูก น ามาประยุ กต์ ใ ช้ กับ การด าเนิ น ชี วิ ต ของ
บุคลากร เริ่มจาก กตัญญูกตเวที ต่อบุพการี ซึ่งเป็นผู้ที่ทาคุณงามความดีมาก่อน เป็นสิ่งที่ถูกเน้น
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ให้เกิดแก่คนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันรักษามรดก และสร้างชื่อเสียงที่คนรุ่นก่อนสร้างสมไว้
ให้ชาวโลกได้รู้ อัปริหานิยธรรม คือธรรมที่ทาให้ไม่เสื่อม ๗ ประการ เป็นสิ่งที่ถูกนามาใช้ในการ
บริหารคู่กับ สัปปุริสธรรม ๗ และ สาราณียธรรม ๖ อันเป็นหลักที่ทาให้คนอยู่ร่วมกันได้ โดยมี
ใจความสาคัญคือ การมีเมตตาต่ อกัน ทาให้คนที่มีความแตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ ขันติ ความ
อดทน กับ จาคะ การเสียสละ นับเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัย
อย่างมาก เห็นได้จากจุดเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่ต้องอาศัยความเสียสละทั้งกาลังกาย สติปัญญา
และทุนทรัพย์ของครูบาอาจารย์ยุ คนั้นอย่างมาก อีกเรื่องคือหลัก โยนิโสมนสิการ และวิมังสา ที่
ต้องพิจารณาให้ไตร่ตรองให้ถ้วนถี่จึงตัดสินใจว่าจะทาอย่างไร เพราะต้องอยู่ร่วมกันเป็นองค์การ
ใหญ่ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่ถูกเน้นอย่างมาก โดยพยายามสร้างบรรยากาศให้มี
การให้อภัย ประณีประนอม มีความเมตตาและให้โอกาสแก่กัน เป็นการสร้างประโยชน์เกื้อกูล
ด้วยกันด้วยเมตตา ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อ รักใคร่
ห่วงใยกัน ทาให้รู้สึกเป็นญาติทางศาสนา เป็นคนในสังคมเดียวกัน การบริหารงานก็ไปได้ดี ไม่มี
ความขัดแย้ง ผู้ที่เข้ามาก็ได้รับความอบอุ่น พรหมวิหาร ๔ จึงนับเป็นหลักการสาคัญในการเผยแผ่
พระศาสนา รวมถึง ทมะ ความรู้จักข่มใจให้ไม่โกรธซึ่งเป็นคุณธรรมที่สาคัญในการสร้างไมตรี
ระหว่างคนในองค์การ หลักพรหมวิหาร ๔ นี้ จะยึดโยงกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่เป็นหลักการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์
นอกจากนี้ เมื่อนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
พบว่ามีความสัมพันธ์ของหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เกื้อกูลต่อนวลักษณ์ อันเป็น
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถแบ่งนวลักษณ์ ได้เป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็นรูปธรรม
อันได้แก่ M – Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส H – Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา A – Ability มีความสามารถในการแก้ปัญหา H–Hospitality มีน้าใจเสียสละ
เพื่อส่วนรวม A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
และ ส่วนที่เป็นนามธรรม อันได้แก่ A – Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม C –
Curiosity มีความใฝุรู้ใฝุคิด U – Universality มีโลกทัศน์กว้างไกล L – Leadership มีความ
เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา โดยพบว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนาข้อสัปปุริสธรรม ๗ อิทธิ
บาท ๔ อวิหิงสา พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สาราณิยธรรม ๖ สังคหวัตถุ
๔ กตัญญูกตเวที มีความเกื้อกูลต่อนวลักษณ์เป็นอย่างมาก ดังปรากฏรูปแบบความสัมพันธ์ตาม
แผนภาพที่ ๖
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จากแผนภาพข้างต้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
กับนวลักษณ์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของมหาวิ ทยาลัย แสดงให้เห็นถึงเปูาหมายหลัก ในการ
สร้างศาสนทายาทที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพราะหลักธรรมที่ปรากฏเด่นได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗
คือ ธรรมที่สร้างให้คนเป็นคนดี และอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นธรรมที่เอื้อต่อความสาเร็จ และยังมีอ
วิหิงสา และพรหมวิ หารธรรม อัน เป็นธรรมที่เสริม สร้างความเมตตา ละความเบีย ดเบี ยนมา
สนับสนุน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการ
สร้างและหล่อหลอมคนให้เป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม และสามารถชี้นาสังคมได้ วัฒนธรรมองค์การ
พุทธ กับวัฒนธรรมองค์การมหาวิทยาลัย จึงมีความสัมพันธ์กันทั้งโดยรูปแบบและเนื้อหาสาระ
เนื่องจากมีฐานกาเนิดจากหลักการในพระธรรมวินัยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านค่านิยม ซึ่ง
เป็นรากฐานของวัฒ นธรรมองค์การ พบว่า มี เปูา หมายหลักเดียวกันคือ การพัฒ นาบุคคลให้
สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ สามารถบาเพ็ญประโยชน์แก่ตนและสังคมได้อย่า งกว้างขวาง แต่ยังมี
ข้อต่างคือ ในทางพุทธ การพัฒนาคนเป็นไปเพื่อพระนิพพาน และสร้างประโยชน์เกื้อกูลต่อโลก
ในขณะที่มหาวิทยาลัยพัฒนาคนเพื่อเป็นศาสนทายาท ทาหน้าที่เผยแผ่พระศาสนาเพื่อประโยชน์
สุขแก่มหาชน
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๕. อภิปรายผล
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า หรื อ ความ
ล้มเหลวขององค์การ วัฒนธรรมองค์การจึงสัมพันธ์และแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์การ เป็น
ตัวกาหนดอนาคตขององค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์การ
อันเกิดจากหลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นและเติบโตในบริบทวัฒนธรรมของชาว
พุทธ จึงยึดโยงอยู่กับหลักคุณธรรม จริยธรรมในพระพุทธศาสนา นั่นคือ รูปแบบและเนื้อหาสาระ
ขององค์กร อันได้แก่วิถีปฏิบัติขององค์การ เป็นไปในแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมองค์การพุทธ จน
กลายเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ที่ มี ร ากฐานมาจากค าสอนในทางพระพุ ท ธศาสนานี้ มี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะใช้สร้างสันติภาพให้แก่โลกได้ ดังปรากฏใน
ผลการประชุมขององค์กรชาวพุทธในวันวิสาขบูชาโลก ในประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับ
อาเซียนว่า ผู้นาชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องว่า อัตลักษณ์ของอาเซียน คือ รากฐานของ
พุทธศาสนา พุทธศาสนาในอาเซียน แม้จะมีความแตกต่างในนิกาย คือ มีทั้งเถรวาทและมหายาน
แต่ทั้งสองฝุายต่างก็เน้นเรื่องของปัญญาและกรุณาเหมือนกัน ความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนาจึง
เป็นเรื่องสาคัญ และสิ่งแรกที่กลุ่มประเทศอาเซียน ควรทา คือ การตอบแทนสิ่งที่เป็นมรดกทาง
วั ฒ นธรรมไว้ อย่ า ให้ถูกท าลาย แม้ ว่ า ศาสนาพุ ท ธ จะไม่ ใช่ ศ าสนาประจ าชาติ แต่ ก็ส ามารถ
เชื่อมโยง ให้มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้
จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
องค์ประกอบที่ครอบคลุมชีวิตมนุษย์ ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ และสังคมสิ่งแวดล้อม การกาเนิด
พั ฒ นาการ และการถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรม มี ร ากฐานมาจากหลั ก ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนา
โดยเฉพาะหลักเสขิยวัตรและวินัยบัญญัติ ที่มีพระสงฆ์เป็นต้นแบบของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ทั้ง
ในรูปของการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และการเทศนาเผยแผ่หลักคาสอน จนกลายเป็นวิถีชีวิต
ของคนในองค์การ วัฒนธรรมองค์การจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้
ปรับทิฐิของคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการก้าวไปขององค์การ แม้ว่าวัฒนธรรม
องค์ ก ารเชิ ง พุ ท ธและวั ฒ นธรรมองค์ การของมหาวิ ท ยาลั ย จะมี พ ระธรรมวิ นั ย เป็ น รากฐาน
เหมือนกัน และสัมพัน ธ์กันทั้ งโดยรูปแบบและเนื้ อหา แต่ในพันธกิจ ก็มี ความแตกต่างกัน คือ
วัฒนธรรมองค์การพุทธเน้นการปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียน
การสอนในทางพระพุ ท ธศาสนา ส่ ง ผลให้ มี ร ายละเอี ย ด เทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา ขั้นตอน และข้อกาหนดแตกต่างกัน ตามพันธกิจที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม นว
ลักษณ์ ก็ยังคงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นหลักในการพัฒนาคนโดยยึดหลักพระพุทธศาสนา เป็นเสมือน
การต่อยอดองค์ความรู้และการปฏิบัติที่ได้จากระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ทาให้มองเห็นภาพ
ของมหาวิท ยาลั ยในแง่ ของการปลู กฝั งวัฒ นธรรมองค์การแบบคิด วิ เคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้ เพื่อประยุกต์หลักธรรมเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่และนาไปพัฒนาจิตใจและสังคม วัฒนธรรม
องค์ การพุท ธและวัฒ นธรรมองค์การมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลัย จึง เป็น เนื้ อ
เดียวกันแต่รายละเอียดต่างกันดังกล่าวมา
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๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑) ด้านการสร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมองค์การต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ
ถึงหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์การ คือพระพุทธปณิธานว่า “เธอจงจาริกไป ท่องเที่ยวไปเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มหาชน” เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาประการแรก
๒) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยต้องเข้มแข็งและชัดเจน
ที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ไว้ ทั้งการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติศาสนากิจ การ
มีรายวิชาด้านพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๐ ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ การกาหนด
สัดส่วนของนิสิตพระและฆราวาส และที่สาคัญคือ ชื่อปริญญาพุทธศาสตร์ อันเป็นอัตลักษณ์ที่
ชัดเจน
๓) ด้านการบริหาร ผู้บริหารต้องมีจุดยืนในการบริหารมหาวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการ
ดารงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ เช่น การประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการบริหาร การวางหลักการ
บริหารงานบุคคลให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นพระภิกษุ สัดส่วนของบุคลากรพระภิกษุและฆราวาส
การกาหนดให้บุคลากรได้อบรมจิตภาวนา
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) เพื่อได้เห็นแนวทางในการรักษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การที่เป็นรูปธรรมขึ้น
๒. ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนใน
ลักษณะใกล้เคียงกันแห่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การเชิงพุทธที่หลากหลาย
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