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บทคัดย่อ
การบูรณาการ เป็นกระบวนการที่ ทาให้ เกิดความสัมพั นธ์แบบองค์รวม เพื่ อให้ส่วนต่าง ๆ
รวมกันเป็นหนึ่ง ประสานสัมพันธ์ สู่ความเป็นเอกภาพ ซึ่งในเชิงการบริหารได้นาคาว่า “การบูรณาการ”
มาใช้เพื่อให้การประสานงานในการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างกลมกลืน จนเกิดพลัง
แบบทวีคูณ ด้วยการสร้างความร่วมมือ ประสาน และความสอดคล้องกัน ซึ่งการบูรณาการเชิง พุท ธ
เป็นการนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้แบบองค์รวม โดยมีวิธีการศึกษาบูรณาการพระพุทธศาสนา 2 วิธี
คือ 1) พุทธวิทยา (Buddhology) เป็นการปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือ ใช้พระพุทธศาสนา
เป็นตัวตั้งและนาศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา และ 2) ธรรมวิทยา (Dhammology)
เป็น การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ คือ ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งและนาหลักศีลธรรมใน
พระพุท ธศาสนาเพิ่ม เติมเข้าไป โดยการบูรณาการตามแนวพระพุ ทธศาสนาเป็ นการที่อาศัยศาสตร์
สมัยใหม่ที่ผนวกผสานกับหลักพุทธธรรมเพื่อนาไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และนาไปปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์ในเชิ งการดาเนินชีวิตอย่างปกติสุขมนุษ ย์ และการไปสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่ อ การ
พัฒนาสังคมที่เน้นองค์ความรู้แบบสหวิชาการให้การบริการจัดการองค์กรเป็นไปเพื่ อการเสริมสร้าง
คุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติต่อไป
คาสาคัญ : การบูรณาการ, การบูรณาการเชิงพุทธ, การบริหาร

Abstract
Integration is a process to create a holistic relationship that the parts are
combined into one and harmonize the relationship to unity.In administration term, the
word “Integration” is used to harmonize the coordination of operations in the same
direction, resulting in multiplied power by creating cooperation, coordination and
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coherence.Buddhist integration refers to to the holisticallyapplication of knowledge which
two methods for studying the integration of Buddhism are namely: 1) Buddhology- an
adaptation of the science to Buddhism by using Buddhism as a starting point and
introducing modern science to enhance Buddhism and 2) Dhammology-the adjustment of
Buddhism towards science by using modern science as a starting point and adding morality
in Buddhism. Buddhism integration is based on modern science that is integrated with
Buddhist principles to explain social phenomena and put it into practice for the benefit of
a humans’ normal life and achieving corporate goals for the development of an
organization emphasizing multidisciplinary knowledge, providing organizational
management services for further enhancing values to society, the nation and humanity.
Keywords: Integration, Buddhist Integration, Management

บทนา
การบริหารเชิงพุทธในอดีตกาลนั้นเป็นการบริหารที่ได้รับความนิยมจากคณะและผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถในกิจการนั้น ๆ เป็นอย่างดี เป็นการบริหารด้วยธรรม โดยมีจิตสานึกรับใช้
หมู่คณะด้วยความเต็มใจไม่มีบาเหน็ จรางวัล มีเพียงความสมัครใจ ด้วยหลักความเชื่อว่า คนในโลกนี้
ท างานเพื่ อ งาน เพื่ อ ผลของงาน เพื่ อ หวั ง ว่ า งานนั้ น จะไปเป็ น ประโยชน์ แ ก่ เพื่ อ นร่ ว มชาติ ห รื อ
แก่มนุษย์ชาติและลงมือทางานด้วยความอุตสาหะ วิริ ยะ จนมีผลงานออกมาเพื่อส่วนรวม ฉะนั้นการ
บริหารเชิงพุทธเป็นการบริหารโดยจิตสานึกที่รับใช้มวลชนและเราชาวพุทธ เป็นที่น่าจะสนใจว่าหลักการ
บริหารที่เห็นความสาคัญของจิตที่เป็นอิสระต่อการรับผิดชอบงานของส่วนรวมด้วยความเต็มใจและตั้งใจ
โดยการจาแนกการบริหารอย่างมีระบบ

แนวคิดเรื่องการบูรณาการ (Integration)
คาว่า “บูรณาการ” เป็น ศัพ ท์ บัญ ญั ติท างการศึ กษา เดิ มใช้คาว่า “บู รณาการรวมหน่ วย"
เป็นคาบัญญัติให้ตรงกับคาว่า “Integration” ในภาษาอังกฤษ หมายความว่า การรวมหน่วยที่แยก ๆ
กั น เข้ า เป็ น หน่ ว ยเดี ย วกั น เช่ น หลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการรวมหน่ ว ย (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2546)
นอกจากนี้ บางท่านก็กล่าวว่ า คาว่า “บูรณาการ” ยังมีคาอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกันนี้อีกหลายคา เช่น
คาว่า “องค์รวม” (Holisted) ที่หมายถึงทั้งหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมพันธ์กัน เป็นส่วนหนึ่งของกันและ
กันอย่างแยกกันมิได้ องค์รวมเป็นอะไรที่ใหญ่กว่า มากกว่าการเอาส่วนต่าง ๆ มารวมกัน เช่น คนเรา
ไม่ใช่การเอาอวัยวะ 32 ประการมารวมกันแล้วเป็นคน คนเป็นอะไรมากกว่านั้น ใหญ่กว่าองค์ประกอบ
ทั้งหมดรวมกัน
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คาว่า “บูรณาการ” เป็นอีกคาหนึ่งที่ถูกนามาใช้กันทางการบริหารในทุกระดับ นับแต่ระดับ
ผู้ น าประเทศหรื อ ผู้ น ารั ฐ บาล ที่ มี แ นวนโยบายปรั บ รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารราชการ
โดยเฉพาะผู้ว่ าราชการจั งหวัด ให้ มี ลัก ษณะของ “การบู ร ณาการ” มากขึ้ น โดยให้ ยึด แนวทางการ
ปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะของ CEO (Chief Executive Officer) ที่ น ามาจากแนวคิ ด การบริ ห ารของ
ภาคเอกชน ที่ มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารงานที่ ผู้ น าองค์ ก รจะต้ อ งเป็ น ได้ ม ากกว่ า “ผู้ อ อกค าสั่ ง ” หรื อ
“ผู้บังคับบัญชาสูงสุด” เรียกกลุ่ม ผู้ว่าราชการที่ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานว่า “ผู้ว่าฯ CEO” ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการนาคาว่า “บูรณาการ” ไปใช้นั้นมีหลากหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่การตีความให้เหมาะสม
กับการใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกันคือ “การบูรณาการ” เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่
นามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพั ฒ นาหรือท าให้ดีขึ้น โดยคุณ ลักษณะของผู้ บริหารแบบ
บูรณาการจึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือ ความรู้ ภูมิปัญ ญา ความชานาญ และมีศิลป์ คือ ความสามารถใน
การประสานความสัมพันธ์ของคน และทรัพยากรในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานไป
ได้ด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภ าพ (Effidency) และเกิด ประสิทธิผล (Effective) (จุรีวัลย์ ภัก ดีวุฒิ ,
2560)
จะเห็น ได้ว่า การบริห ารงานแบบบู รณาการเป็ น การบริห ารการจัด สรรทรั พ ยากร ความรู้
ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงาน และวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
โดยร่ ว มกัน ท าหน้ าที่ อ ย่ างกลมกลื น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว หรือ อาจเรี ยกว่ าเป็ น การบริ ห ารงานแบบ CEO
(Chief Executive Office) ซึ่งการบริหารงานแบบบูรณาการเป็นการบริหารที่ภาคเอกชน หรือธุรกิจ
ขนาดใหญ่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม องค์กรเป็นหน่วย
ธุรกิ จ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Strategic BusinEs Unit) ที่ สามารถวินิ จ ฉั ยข้ อ มู ล ปั ญ หา อุ ป สรรค ก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาและดาเนินการให้เป็นไปตามที่ตัดสินใจได้อย่างครบวงจร โดยการปรับบทบาท
อานาจหน้าที่ของผู้บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) สามารถบังคับบัญชาสั่งการให้ดาเนินการ
ด้ ว ยความรวดเร็ ว ตรงตามนโยบายและสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการและข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ โดยตรง
ปรั บเปลี่ย นการบริห ารงานจากแบบ Inside Out Approat เพื่ อ บริ หารแบบลดขั้ นตอนการท างาน
เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นจากข้างนอกเข้ามาข้างใน (Outside In)
สรุปได้ว่า การบูรณาการ คือ การนาหน่วยย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้เกิด
ความผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม และสามารถดาเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการผนวก การประสาน การเติมเต็ม การเชื่อมโยง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการเชิงพุทธ
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต, 2553) กล่าวว่า พระพุทธศาสนาก็มีความพยายามที่
จะใช้ ห ลั ก พุ ท ธธรรมมาอธิ บ ายให้ เข้ า กั บ วิ ช าการสมั ย มากขึ้ น โดยที่ พ ระธรรมโกศาจารย์ (ประยู ร
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ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้คานิยามคาว่า “บูรณาการ” (Integration) ค่อนข้างจะสอดรับกับราชบัณฑิตยสถานว่า
หมายถึ ง การนาสิ่งที่ แยกกั นมารวมเข้าเป็ นอั นเดี ยวกัน จนเกิดองค์รวม (The Hole) โดยท่านได้ย ก
ประเด็นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มาอธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปัญญา
ในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดแนวคิดที่สมบูรณ์ แนวคิด
นี่แหละคือ การบูรณาการ” และ “เนื่องจากวิทยาศาสตร์กล่าวรวมถึงศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ใหม่ ๆ จึงเกิดการบูรณาการสองสิ่งด้วยกัน”
การบู ร ณาการพระพุ ท ธศาสนากั บ วิ ท ยาการหรื อ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ ว่ า วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบ
บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงทาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือ
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งและนาศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช้องค์ความรู้
ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัยและมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น
วิธีที่ 2 ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ คือ
ใช้ศ าสตร์ สมัย ใหม่เป็น ตัวตั้ ง และน าหลั กศี ลธรรมในพระพุ ทธศาสนาเพิ่ มเติม เข้าไป ในเนื้ อหาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรม การนาหลัก
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับศาสตร์เหล่านั้น ย่อมจะช่วยให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์
ขณะที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการไว้ว่า เป็นการทา
ให้หน่วยงานย่อย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้ามาร่ วมทาหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็น
องค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2540)
สรุปได้ว่า “บูรณาการ” เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา เดิมใช้คาว่า “บูรณาการรวมหน่วย”
เป็นคาบัญ ญัติให้ตรงกับคาว่า “Integration” ซึ่งเป็นการผสานเพื่อให้เกิดรูปแบบการบูรณาการแบบ
องค์รวม ขณะที่การบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นการที่อาศัยศาสตร์สมัยใหม่ที่ผนวกผสานกับ
หลักพุทธธรรมเพื่อนาไปอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุขของมนุษย์ และการไปสู่เป้าหมายขององค์กรเพื่อ การพัฒนาสังคมที่เน้นองค์ความรู้
แบบสหวิชาการเพื่อเชื่อมโยงในกระบวนการขั้นตอนการทางานและการประยุกต์ใช้ในการบริหารที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละเรื่อง

หลักพุทธธรรมสาหรับการบริหารเชิงบูรณาการ
การบริ ห าร (Acdministration) เป็ น ค าที่ มี ค วามหมายคล้ า ยคลึ ง หรื อ เหมื อ นกั บ ค าว่ า
การจั ด การ (Managerment) ซึ่ ง ค าว่ า “บริ ห าร” ตรงกั บ ภาษาบาลี ว่ า “ปริ ห ร” เป็ น ค าแสดง
ความหมาย ถึงลักษณะของการปกครองว่าเป็นการนาสังคมหรือหมู่คณะให้ดาเนินไปโดยสมบูรณ์ นาหมู่
คณะให้พัฒนาไปพร้อมกัน โดยคาว่า “ปริหร” เป็นการบ่งถึงความหมายสื่อถึงการแบ่งงาน การกระจาย
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อานาจ หรือการที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะก็ได้ ในพระไตรปิฎกมักจะใช้คาว่า
“ปริ ห ร” กั บ กลุ่ ม สั ง คม เช่ น “อห ภิ ก ขุ ส งฆ ปริ ห ริ ส สามิ " เราจั ก ปกครองภิ ก ษุ ส งฆ์ เป็ น ต้ น
(พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต), 2543)
จะเห็นได้ว่าการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยในทางพระพุทธศาสนามองว่าการบริหาร
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมได้ แต่ต้องใช้ความรู้อันเป็นระบบที่เชื่อถือได้ร่วมกับการใช้เทคนิค
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ ผ ลโดยได้ ทั้ ง งานและได้ ทั้ ง น้ าใจจากผู้ ร่ ว มงานหลั ก การบริ ห าร
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2540)
ดังนั้น ในบทความนี้ผู้ เขียนจึง ขอเสนอหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาเพื่ อเป็น แนวทางใน
การบริหารจัดการ โดยใช้หลั กการทางพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์ความรู้อันนามาสู่การประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร หรือเรียกว่า “พุทธบูรณาการ” เพื่อนาไปสู่การใช้ระโยชน์ด้านการบริหารเชิงพุทธ ดังนี้
1. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน คือ
ประโยชน์อันพึงได้รับจากการทางานสร้างอาชีพเกิดรายได้ที่สุจริต ถูกต้องทั้งทางสังคมและศีลธรรม
รายได้หรือผลที่ได้จากอาชีพนั้นเป็นผลที่ได้ทันตา เห็น ผลโดยไม่ต้องรอถึง ภายภาคหน้า อาจจะเป็ น
ทรัพย์ ข้าวของ ชื่อเสียง สังคม เกียรติยศ การยกย่องสรรเสริญ กล่าวคืออาจเป็นวัตถุหรือผลทางด้าน
จิตใจก็ได้ การแสวงหาประโยชน์ อย่างมีแนวทางการดาเนินงานและมีแบบแผนนั้น เรียกว่า ธรรมที่
เป็น ไปเพื่ อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ในปั จจุบั น มีอยู่ 4 ประการ (พระธรรมปิฎ ก (ป.อ.ปยุต โต), 2528)
ประกอบด้วย
1) อุฏ ฐานสัมปทา ความถึง พร้อมด้วยความหมั่ น คือ มีความขยันหมั่ นเพียรในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก ารงาน ประกอบอาชี พ อั น สุ จ ริ ต มี ค วามชานาญ รู้ จั ก ใช้ ปั ญ ญาสอดส่ อ ง ตรวจตรา
หาอุบายวิธีสามารถจัดดาเนินการให้ได้ผลดี
2) อารักขสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงาน อันตนได้ทาไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกาลัง งานของตน ไม่ให้เป็ น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย
3) กั ล ยาณมิ ต ตตา การคบคนที่ เ ป็ น มิ ต ร คื อ รู้ จั ก ก าหนดบุ ค คลในถิ่ น ที่ อ าศั ย
เลือกเสวนา ศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
4) สมชีวิตา การมีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกาหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิต
แต่พอดี ไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย มีรายได้เหนือรายจ่าย รู้จักประหยัดอดออม
หลัก ความส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส าเร็ จประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ได้ รั บ ประโยชน์ ใน
ปัจจุบัน ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์นั้น พระธรรมปิ ฎก ได้ กล่าวไว้ในหนัง สือธรรมนูญ ชีวิตว่า
คนที่จะเรียกได้ว่ารู้จัก คือ รู้จักใช้ทรัพย์หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนที่ทามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้าง
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หลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง เพราะ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรม (พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ต โต), 2544) และความส าคั ญ ของทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถ
ประโยชน์นั้น มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมทั้งส่งผลดีไปถึงสังคมด้วย
คือ
1) ทาให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง
2) ทาให้เป็นคนที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคนเชื่อฟังนับถือ
3) เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี
4) ทาให้มีโอกาสได้บาเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
5) เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ บุ ค คลอื่ น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามทั้ ง ในด้ า นการท างานและการ
ดารงชีวิต
6) สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อม และช่วยลดปัญ หา
สังคม
2. หลักธรรมของผู้บริหาร
ผู้บ ริหาร คือ ผู้บ ริหารในระดับผู้เป็น ใหญ่ ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ นักปกครอง
หรือนักบริหารในองค์การระดับสูง (Executive) ต้องประกอบด้วยหลักการบริหาร ดังต่อไปนี้
1) ทาน คือการสงเคราะห์ราษฎร และบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ด้วยการช่วยเหลือ
ส่งเสริมประชาชน หรือบุคคลในองค์การ
2) ศีล จะต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ทาตัวให้เป็นตัวอย่างของประชาชน
และเป็นที่นับถือของบุคคลในองค์การ
3) ปริจจาคะ คือการสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของบุคคลอื่นในองค์การ
หรือของราษฎร
4) อาชชวะ เป็นบุคคลซื่อตรง ปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ไม่โกงไม่หลอกลวงบุคคลใน
องค์การ
5) มัททวะ มีความอ่อนโยน สุภาพ ละมุนละมัย
6) ตปะ เป็นผู้ข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสาราญและการปรนเปรอ
7) อกโกระ ความไม่โกรธ ไม่วินิจฉัยความด้วยอานาจ และวินิจฉัยความด้วยจิตสุขิม
ซึ่งไม่ได้กระทาด้วยอานาจ
8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้น กดขี่ ไม่หาเหตุลงโทษแก่บุคคลด้วยอาศัย
ความเกลียดชัง
9) ขันติ มีความอดทนต่องาน ไม่ท้อถอย ไม่หมดกาลังใจ ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ของตนที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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10) อวิโรธนะ ความไม่ขัดราษฎร ไม่โก่งราษฎร หรือไม่โกงแรงงานของบุคคล
ทั้ง 10 ข้อนี้ รวมกันเรียกว่า ทศพิธราชธรรม หรือหลักธรรมสาหรับพระราชา (รวมถึงผู้นา
หรือผู้บริหาร) เป็นหลักในการบริหารเชิงบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อนาองค์กรสู่เป้าหมายด้วยคุณธรรม
ของผู้บริหาร เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี และนาพาองค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
การบู รณาการเป็ น การท าให้ ส มบู รณ์ ห รื อ การท าให้ ห น่ ว ยย่ อ ย ๆ หรื อ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ที่อยู่กระจัดกระจายมารวมกันและมีความสัมพันธ์กัน มาร่วมกันทาหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์
รวมหนึ่งเดียวประสานกันเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง ซึ่ง ในทางพระพุ ทธศาสนานั้ น
มีการนาคาว่า การบูรณาการมาใช้โดยการประยุกต์หลักปฏิบัติทางศาสนาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางสังคม
ตามบริบทความต้องการของแต่ละประเด็น โดยการบูรณาการเชิงพุทธเพื่อการบริหารมุ่งเน้นการนาหลัก
พุทธธรรมไปใช้ในทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักธรรมที่สาคัญด้านการบริหาร คือ หลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน์ ซึ่งธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน หมายถึง ประโยชน์อันพึงได้รับ
จากการประกอบกิจการหรืออาชีพที่สุจริต ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การประกอบกิ จ นั้ น เป็ น ผลที่ ได้ ทั น ตาเห็ น ไม่ ต้ อ งรอถึ ง ภายภาคหน้ า การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรร ม
“ทิฏฐธัมมิกตถะ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง การกิน การอยู่ ปัจจัยการดารงของคน ถ้าบ้านเมืองมี
เศรษฐกิจดี คนมีความอยู่ดี กินดีต่างคนต่างประกอบอาชีพ ที่สุจริตไม่เบียดเบียนกัน จนสามารถพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปและเศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้น ทั้งนี้การนามาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันนั้น
ตัวผู้ บ ริห ารต้ อ งถือ หลัก คุ ณ ธรรม 10 ประการของผู้ บ ริห าร ที่เรีย กว่า “หลั ก ทศพิ ธ ราชธรรม” คื อ
มีคณ
ุ ธรรมของผู้ปกครองหรือราชธรรมดังกล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสาคัญต่อ
การเมืองการปกครองที่จะให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยใช้หลั กธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็น หลัก การความคิดและเป็ นแนวทางในการประพฤติป ฏิบัติ ทั้ง ผู้ป กครองรัฐและประชาชนในรัฐ
รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สันติภาพให้ เกิดขึ้นแก่
โลกได้อย่างแท้จริง
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