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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ มีจุดประสงคเพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการนําเอาหลัก
สาราณียธรรม มาประยุกตใชในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตกอตั้ง
จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยการศึกษาวิเคราะหจากเอกสารเปนหลัก และนํามาเสนอดวยการพรรณา
จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคล เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต
การสรรหาคนเขามาสูองคกรจนกระทั่งพนจากองคกรไป ซึ่งกระบวนการในการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตกอตั้งมาจนกระทั่งถึงปจจุบันไดบริหารงานโดยยึดหลักของระบบ
ราชการ โดยอาศัย กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ มาเปนฐานในการบริหารงานบุคคล นอกจาก
นั้นแลว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไดนําเอาระบบคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารแบบธรรมา
ภิบาลมาเปนฐานในการดําเนินงาน อีกทั้งการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไดยึดหลัก
แหงสัจธรรม ตามปณิธาน และภาษิตประจํามหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุงหมายเพื่อจะสรางบุคลากร
ทุกฝายใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ อยูรวมกันไดอยางเปนสุข มีความรัก ความเมตตา ชวย
เหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมูคณะ มีการเรียนรู ฝกฝนตนเอง จนสามารถเปนที่ยอมรับ
เคารพนับถือ เปนผูที่สามารถครองตน ครองคน และครองงานได ซึ่งเปนการสอดคลองกับหลัก
สาราณียธรรม 6 ประการของพระพุทธศาสนา กลาวคือ เปนการแสดงความรัก ความเมตตาตอกัน
สนับสนุนชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใหคําแนะนํา ชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม มีความหวังดี ความปรารถนาดี
ตอกัน ใหความอนุเคราะหหรือชวยเหลือแบงปนกัน ยึดมั่นอยูในศีลธรรมอันดี ตามกฎ แบบแผน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดถึงการมีความคิดเห็นที่เกื้อกูลกัน เปนไปในทํานองเดียวกัน เมื่อ
มีขอสงสัย หรือ ความไมชัดเจนก็นํามาปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา โดยหลักสาราณียธรรมทั้ง 6
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ประการนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารงานบุคคลไดเปนอยางดี
ในทุกระดับ ทั้งระดับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ตัวเอง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา สงผลให
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบความสําเร็จและพัฒนามาโดยตลอด
นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดใหขอเสนอแนะไววา ในอนาคตอันใกลนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จะไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานเปนแบบมหาวิทยาลัยในกํากับ ดังนั้น หลักสาราณียธรรม จึง
มีความจําเปน
และสมควรอยางยิ่งที่จะตองนํามาประยุกตใชในการบริหารงานในระบบใหมนี้
เพราะวา เปนหลักธรรมที่สามารถสรางความรัก ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู
คณะ เปนการเนนความดีเปนหลัก เพราะหากคนซึ่งเปนหัวใจหลักของการบริหารงานบุคคล เปน
คนดีมีคุณธรรมแลว ยอมที่จะสงผลดี และนํามาซึ่งความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาแกหนวยงาน แต
ในทางตรงกันขาม หากใหความสําคัญเฉพาะกับคนเกงเทานั้น ไมสนใจกับคนดี ยอมทําใหการ
บริหารงานบุคคล ประสบกับความลมเหลวไดอีกเชนกัน
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ABSTRACT
The aim of this Independent Study is to find out how 6 Saraniyadhammas were practised
by the personnel administration office of Chiang Mai University since its establishment upto
present. Its methodology is documentary research and it was presented in a descriptive way.
From the study, it was found that personnel administration is concerned with a whole
procedure of personnel administration starting from one’s admission upto one’s retire from the
office. Personnel administration in Chiang Mai University since its establishment is proceeded
according to the relating law and order, rule and regulation. Furthermore the university proceeds
its administration under virtuous system etical code and the good governance. The notion of the
administration, acrcording to the university’s declaration and proverb, is aimed at promotion and
upgrading all levels of its personnel power with the higher knowledge and capacity making them
living together happily and hormoniously with a good heart towords each other, inspiring them
with longing for more learning and practice in which one will be skillfull in 3 administration
process, i.e., oneself, colleague and one own work, effectively. The above-mentioned
administration principle, conducted in Chiang Mai University is in line with a Buddhist set of
Dhamma called 6 Saraniyadhammas, which are as follwing : bodily loving-kindness verbal loving
– kindness mental loving – kingness, charring the gains among members justly, following the
regulation and orders strictly, adhearing to the declaration and principle of the institution. It is
clear that these 6 Saraniyadhammas were applied in every level of works done by all levels of
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personnel power of the university causing personnel administration in Chiang Mai University met
with success and has been developed respectively.
The auther’s suggestion is that while Chiang Mai University is going to change its
administration into an autonomous university very soon, the 6 Saraniyadhammas were very
neccessary to be applied in the new system of administration, since it can help cultivate lovingkindness harmony and good heart among its members. This is an administrative principle
acrording to virtue. Its principle is that if each member of the group was good (i.,e. virtuous), the
good results are to come to group automatically. And if only skillful was emphasized, left behind
the virtuous one, eventually it may cause failure to personnel administration in the long run.
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