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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการและกระบวนการของธุรกิจเครือข่าย
๒) เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์ในการท�ำธุรกิจเครือข่าย ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาพุทธ
จริยศาสตร์ในธุรกิจเครือข่ายเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักโดยท�ำการ
สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การบริหารทีท่ รงประสิทธิภาพนัน้ การกระตุน้ จากสิง่ เร้าแล้วท�ำให้เกิด
พลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะน�ำไปสู่จุดประสงค์ของตนเอง หรือปัจจัยต่างๆ ที่เป็นพลังและเป็น
ตัวก�ำหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ “Networking” เป็นหัวใจที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ การสร้างเครือข่าย
หมายถึง “การเชื่อมโยง” จุดมุ่งหมาย ธุรกิจเครือข่าย มีความอิสระในการท�ำงาน, มีรายได้ดี, มีความเป็น
มิตรกับคนทัว่ ไป มีความรูร้ อบด้าน ให้ประสบการณ์สงู มีโอกาสก้าวหน้าเร็ว ได้ใช้ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที ได้รบั ความส�ำเร็จในรูปแบบต่างๆ และให้คนมีงานท�ำ แผนการตลาดแบบหลายชัน้ เป็นระบบ
การตลาดและโครงสร้างของธุรกิจเครือข่ายที่มีแผนการด�ำเนินงานในรูปแบบตามแผนการตลาดต่างๆ
แต่ในส่วนของกฎหมายมักมีการระบุที่ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูก
พุทธจริยศาสตร์ (Buddhist Ethics) ศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยความประพฤติและกริยาอาการทีค่ วรปฏิบตั ิ
ของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยใจความรวมคือ ผู้ได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ (ธรรมชาติโดยย่อ) เรียกว่าจริยธรรม
ถ้าเป็นข้อประพฤติที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเราเรียกว่า ศีลธรรม เมื่อเข้าไปสู่วิชาชีพต่างๆ จะมีจริยา
วิชาชีพ (Professional Ethics) หรือข้อตกลงอันเป็นหลัก แห่งความประพฤติของสมาชิกแห่งกลุม่ วิชาชีพ
นั้นๆ ในฐานะที่เป็นจรรยาที่ควรปฏิบัติร่วมกันเรียกว่า มีจรรยาบรรณ
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การก�ำกับดูแลที่ดี อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ซึ่ง
องค์การหรือสังคมได้มกี ารปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการ (Operate) ปกครองด้วยคุณความดี ซือ่ ตรงต่อกัน มัน่ คง
ในสัญญาที่มีต่อกันภาระรับผิดชอบ ที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) คุณสมบัติที่ส�ำคัญ
๓ ประการคือ ๑) มีอารมณ์ผูกพันแน่วแน่ จริงจังต่ออุดมการณ์ (Passion) หมายความว่า นักธุรกิจเครือ
ข่ายจะต้องรู้สึกห่วง กังวล เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เขาต้องการจะต่อสู้ ค�ำว่า Passion ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นความ
ตื่นเต้นที่ไร้ความหมาย หรือเป็นเพียงเจตคติภายใน (Inner Attitude) เท่านั้น ๒) มีความรับผิดชอบ
(Responsibility) จริยธรรมของความรับผิดชอบเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า นักธุรกิจเครือข่ายมีความมุ่งมั่นที่
จะท�ำงานเพื่ออุดมการณ์หรือไม่ และ ๓) มีวิจารณญาณ (Judgment) หมายถึง ความสามารถที่จะรักษา
ไว้ ซึ่งความไม่หวั่นไหวและความสงบแต่สนองตอบต่อสภาพความเป็นจริง หรือการต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ
และคนจากระยะห่าง การขาดวิจารณญาณถือเป็นความผิดประการหนึ่งของนักธุรกิจเครือข่าย เป็นสิ่งที่
ท�ำให้ไร้ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ: พุทธจริยศาสตร์, ธุรกิจเครือข่าย

Abstract
The objectives of this thesis were 1) to study principles and process of business
network, 2) to study of Buddhist ethics in doing business network, and 3) to analyze
Buddhist ethics in business network. This is a documentary research.
The result of the study is that: strategy for effective administration is to
encourage stimulation which will be expressed through behavior in order to reach the
aim. Such stimulation can be either intrinsic, extrinsic or can be both. Networking is the
core to the success. To build networking is to have connection. The aims of business
network are, freedom at work, good paid, be friendly with people, well informed, highly
experienced, good chance to success, challenge to use one own’s skill, open job
opportunity for all. There are different levels for the market plan. In the term of law, it
was mentioned clearly about right and wrong.
Buddhist ethics is ethical codes which lead practitioners to knowing, awakening
and enjoying. Its roots come from the four noble truths. It was called ethics. However,
when it was used in the sense of religion, it is called morality. And when applied to
different professional, it was called professional ethics. And this also can be regulated
and mandated in particular group.

ธรรมทรรศน์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

95

A good administration or supervision is related to process and system which organization or society have been accepted or operated with sincerity and commitment
to each other, with responsibility according to the principle of good governance. In order
to be successful, three main qualifications are needed. They are, 1) Having a passion, the
business person should have concern to what one is going to overcome, 2) Having
responsibility, taking responsibility with high ambition to have ideal works done, and
3) Having a good judgment, that is ability to judge the situation with critical mind in order
to manage the business networks effectively.
Keywords: Buddhist Ethics, Business Networks

๑. บทน�ำ

ในยุคปัจจุบันประชากรโลกในทุกๆ ภาค
ส่วนมีการแข่งขันกันทั่วทุกมิติ ทั้งในประเทศ และ
นอกประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันกันทางด้าน
ธุรกิจส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงความโลภของมนุษย์ที่
แสดงออกทางพฤติกรรมคือทาง กาย วาจา และใจ
เป็นผลสะท้อนให้มีความแข็งกระด้างทางจิตใจอัน
น�ำมาซึง่ การขาด ความปรองดอง สงบและสันติสขุ
ในบริบทของการอยู่ร่วมกันที่ไม่มีความปกติสุขทั้ง
สุขภาพกายและใจ ดังนั้น การท�ำธุรกิจที่จะไปสู่
ทิศทางที่ดี ควรค�ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่
อารยธรรมทุกๆ หมูเ่ หล่า ควรจะต้องมีและต้องเป็น
อันจะเป็นพลังผลักดันไปสู่ความเจริญของกาย
และใจ
ภาคอุตสาหกรรมทางธุรกิจถือเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดแก่
อารยธรรมมนุษย์เป็นพลังการขับเคลื่อนสังคมโลก

ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ ในขณะเดียวกัน
การมุง่ แสวงหาผลประโยชน์สงู สุดของนักธุรกิจก็ได้
สร้างปัญหาจ�ำนวนมากเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การ
เอารั ด เอาเปรี ย บการแข่ ง ขั น ที่ ป ราศจากความ
เมตตาปราณีและการแสวงหาผลประโยชน์อย่าง
ไม่รู้จบจนก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้คน สังคม และสิ่ง
แวดล้อมท�ำให้กลุม่ นักวิชาการ นักการศาสนา และ
นักธุรกิจจ�ำนวนหนึ่ง เห็นพ้องต้องกันว่าจ�ำเป็นที่
จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ นการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กระแสหลั ก เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ อ� ำ นวย
ประโยชน์และเกื้อกูลอารยธรรมมนุษย์ให้มากขึ้น
ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุดแก่ คน สังคม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้าง
ความสุขแก่สถานทีท่ ำ� งาน โดยพยายามเสนอให้นำ�
คุ ณ ค่ า ทางศาสนาและจิ ต วิ ญ ญาณเข้ า มาเป็ น
รากฐานของกระบวนทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ๑

ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, “จริยศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของพระพุทธศาสนานิกายเถวาท”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐.
๑
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การประกอบกิจการยุคปัจจุบนั มีอยูห่ ลาก
หลายลักษณะทั้งภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ตลอดจนมีการขยายสาขาออกไป
ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน๒ ธุรกิจเครือ
ข่าย (Muti-Level Marketing= MLM) จัดอยู่ใน
รูปแบบที่ ๓ ของประเภทธุรกิจเรียกเป็นภาษาไทย
ว่า “ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นหรือธุรกิจเครือ
ข่าย” เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่เปิด
โอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจทีจ่ ะ
มีโอกาสสร้างรายได้จ�ำนวนมากขึ้น โดยไม่ต้องมี
ความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก
เหมือนกับการท�ำธุรกิจทั่วๆ ไป เพียงเริ่มต้นจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ ก็ทำ� การแนะน�ำบอกต่อให้คน
ที่รู้จักได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับตนเป็นการ
โฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เมื่อ
มีการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตามค�ำบอกเล่าจากผู้แนะน�ำ 
ก็จะท�ำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจาก
ผูผ้ ลิตไปสูผ่ บู้ ริโภคโดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการ
โฆษณาและพ่อค้าคนกลาง
ในประเทศไทยได้มีบริษัทหรือกลุ่มที่คิด
จะค้าก�ำไรเกินความเป็นจริงเพราะว่าพยายามใช้
รูปแบบธุรกิจเครือข่ายในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อหา
สมาชิกเข้ามายังบริษัทให้มากกรณีตัวอย่างเช่น
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ธุรกิจเครือข่ายทีป่ รากฏเป็นประเด็นทางด้านสังคม
ไทยและปัญหาทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และ
ทางกฎหมาย มีกรณีส�ำคัญๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง
เป็นกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ ๑ แชร์แม่ชม้อยคดีแชร์ชม้อย หรือ
คดีนางชม้อย ทิพย์โส คดีนกี้ ล่าวหานางชม้อย ทิพย์
โสหรือประเสริฐศรี หรือที่ประชาชนเรียกติดปาก
ว่า แม่ชม้อย กับพวกรวม ๑๐ คน ผู้ต้องหาร่วมกัน
ฉ้อโกงประชาชน และฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน๓
ในสังคมปัจจุบัน จึงเกิดกระแสการเรียก
ร้องความมีคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่นับ
วันจะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น องค์การธุรกิจ
ต่างๆ หลักเกณฑ์และประเด็นด้านคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ม ากขึ้ น ประเด็ น ปั ญ หา
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ มีความชัดเจน
มากขึน้ ในอนาคต การด�ำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามจะไม่
สามารถบรรลุผลที่ยั่งยืนได้ หากการด�ำเนินธุรกิจ
นั้นปราศจากการพัฒนาคนให้มีจิตส�ำนึกในการ
ประกอบธุรกิจหรือเครือข่ายที่ต้องค�ำนึงถึงสังคม
ประกอบกับการทีท่ กุ คนต่างพยายามอย่างเต็มทีใ่ น
การประกอบกิ จ การของตนให้ ไ ด้ ก� ำ ไรสู ง ที่ สุ ด
มีส่วนแบ่งตลาดในอันดับต้นๆ จากการจัดล�ำดับ
และประสบความส�ำเร็จในชีวติ ตามทีต่ นเองใฝ่ฝนั ๔

krutanita, รูปแบบของธุรกิจ. แหล่งที่มา : http://www.sites.google.com/site/krut anita/home/
thurkic-mi-ki-rup-baeb-xari-bang [๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖].
๓
SpokeDark.TV, แชร์แม่ชม้อยคดีแชร์ชม้อย. แหล่งที่มา : http://www. news. Spok edark.tv
/2013/06/17/fkd1/ [๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖].
๔
สุภาพร พิศาลบุตร, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔),
หน้า ๑.
๒
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ประเด็นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์ ที่ว่าด้วย
ศาสตร์ ในมิติของความประพฤติ พฤติกรรม หรือ
ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ว่าควรเป็นไปหรือ
ปฏิบัติอย่างไร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาหลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท�ำ
ธุรกิจเครือข่าย โดยเลือกแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์
มาวิ เคราะห์ เพราะว่าคนส่วนมากในสังคมไทย
นับถือศาสนาพุทธและที่ส�ำคัญพุทธจริยศาสตร์มี
เหตุผลในตัวเองในทางการศึกษาด้านปรัชญาก็คือ
พุทธจริยศาสตร์นั้นเอง ที่จะน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อ
ความชัดเจนและยังสามารถประยุกต์ใช้ในการจัด
องค์กรธุรกิจเครือข่าย และการพัฒนาบุคคลากรให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ไป
เสมือนเป็นการท�ำธุรกิจเครือข่ายที่มีนัยของพุทธ
จริยธรรมและคุณธรรมอยูด่ ว้ ย อันจะเป็นองค์ความ
รู้ที่มีต่อการท�ำธุรกิจเครือข่ายที่เหมาะสมสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การและ
กระบวนการของธุรกิจเครือข่าย
๒. เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์ใน
การท�ำธุรกิจเครือข่าย
๓. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป รั ช ญาพุ ท ธ
จริยศาสตร์ในธุรกิจเครือข่าย

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้การวิจัยนี้เป็นการศึกษา
วิจัยเชิงเอกสาร โดยจะศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร
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(Documentary Research) ซึ่งมีล�ำดับขั้นตอน
ดังนี้
๑. ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรม
ราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ศึกษาค้นคว้ากับงานวิทยานิพนธ์หรือ
งานวิจัยต่างๆ ของนักวิชาการทางสาขาวิชาชีพ
และนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓. ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากงานเอกสารงาน
สัมมนาทางวิชาการ วารสาร นิตยสาร หนังสือ
ต�ำรา หนังสือพิมพ์ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
นักวิชาการทางด้านพุทธจริยศาสตร์
๔. รวบรวมประเด็นต่างๆ มาวิเคราะห์
ให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ท�ำให้มีแนวความคิดเรื่องการ
ศึกษาวิเคราะห์พทุ ธจริยศาสาตร์ในธุรกิจเครือข่าย
๕. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง
เขียนฉบับร่าง ส่งคณะกรรมการเพื่อปรึกษาและ
ตรวจทานวิจารณ์ และน�ำเสนอเป็นรูปเล่มต่อไป

๔. สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษา สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ศึกษาแนวคิดหลักการและกระบวนการ
ของธุรกิจเครือข่าย การท�ำธุรกิจเครือข่ายที่ดี ต้อง
มีปรัชญาในการท�ำธุรกิจที่มุ่งสร้างรายได้ที่สุจริต
และเป็นธรรมธุรกิจเครือข่ายจึงจะเป็นธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ
อนั น ต์ ต ่ อ ทุ ก คนในระบบตลาด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ผู ้
ประกอบธุรกิจผู้บริหารเครือข่ายรวมทั้งผู้บริโภค
การสร้างเครือข่ายให้ประสบความส�ำเร็จคือ ๑)
ต้องออกไปพบคนอื่น ๒) อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเข้า
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พบผู้อ่ืน ๓) อย่าท�ำให้คนอื่นรู้สึกเกรงกลัวที่จะ
เข้าหา และ ๔) ต้องท�ำให้คู่สนทนารู้สึกดีกับตัวเรา
นัน่ เองการตลาดแบบเครือข่ายเป็นอีกรูปแบบหนึง่
ของการน�ำระบบเครือข่าย หรือการสร้างเครือข่าย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ การน�ำ
เสนอและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคที่เติบโตเร็ว
ที่สุด อันจะเห็นได้จาก ธุรกิจขายตรงที่เกิดขึ้น
มากมายในประเทศไทย
จุดมุ่งหมายธุรกิจเครือข่าย มีความ
อิสระในการท�ำงาน มีรายได้ดี มีความเป็นมิตรกับ
คนทั่วไป มีความรู้รอบด้าน ให้ประสบการณ์สูง
มีโอกาสก้าวหน้าเร็ว ได้ใช้ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที ได้รบั ความส�ำเร็จในรูปแบบต่างๆ และ
ให้คนมีงานท�ำเป็นต้นหลักเกณฑ์ในการเลือกธุรกิจ
เครือข่ายมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ๔ ด้าน คือ ๑) การดู
บริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามระบบและ
มาตรฐานสากล ๒) การดูสินค้า มีการขึ้นทะเบียน
สินค้าที่ชัดเจนถูกต้องตามมาตรฐาน ๓) การดู
แผนการตลาด มีรูปแบบและแนวทางการด�ำเนิน
งานที่ชัดเจนและโปร่งใส และ ๔) การดูทีมงานอัพ
ไลน์ ทีเ่ น้นการตามหลักการของการประกอบธุรกิจ
แบบเครือข่ายที่ชัดเจน เป็นต้น
จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดจากความ
สมัครใจ ของผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพนัน้ โดยผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพ
เดียวกัน สร้างจรรยาบรรณส�ำหรับวิชาชีพของ
ตนเองขึ้น ด้วยความสมัครใจ เพื่อควบคุมกันเอง
ผู ้ ใ ดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยและไม่ ส มั ค รใจ จะปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพก็สามารถกระท�ำได้ โดยไม่
ท�ำงานวิชาชีพนั้น หยุดปฏิบัติวิชาชีพนั้น ต่างกับ
กฎหมายตรงที่บังคับว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
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กฎหมาย อยู่ภายใต้กฎหมายแม้ว่าไม่สมัครใจ ไม่
เห็นด้วยกับกฎหมายนัน้ ๆ ก็ตามหลักการของระบบ
การตลาดหลายชั้นคือ การที่นักธุรกิจเครือข่ายได้
รับผลตอบแทนทั้งจาก รายได้เริ่มต้นที่ตนเองขาย
ปลีก และผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
นักขายในกลุม่ ของตนชวนมาร่วมกันขาย จนมียอด
ขายรวมเป็นก้อนใหญ่ จากปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้เกิด
โอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ งและไม่มขี ดี
จ�ำกัด ซึง่ เกิดจากการสปอนเซอร์ หรือชักชวนผูอ้ นื่
มาเข้าร่วมธุรกิจ อันท�ำให้ระบบการตลาดหลายชัน้
เป็ น ระบบที่ มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย
ปัจจุบัน
๒. ศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์ในการ
ท�ำธุรกิจเครือข่าย ในสังคมปัจจุบนั เกิดกระแสการ
เรียกร้องความมีคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น องค์การ
ธุรกิจต่างๆ มากมายได้เผชิญกับปัญหาทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จนถึงกับท�ำให้ตอ้ งประสบ
กับภาวะล้มละลาย ทัง้ ยังส่งผลร้ายต่อประชาชนใน
วงกว้าง ในขณะที่การแก้ไขหรือป้องกันประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจที่
เกิดขึน้ เหล่านัน้ ยังมิได้รบั การด�ำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน แม้จะมีความพยายามของฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม การได้มี
โอกาสศึกษาเนื้อหา หลักเกณฑ์และประเด็นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจทีม่ ากขึน้ ประเด็น
ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ มีความ
ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต การด�ำเนินธุรกิจใดๆ
ก็ตามจะไม่สามารถบรรลุผลที่ยั่งยืนได้ หากการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น ปราศจาก การพั ฒ นาคนให้ มี
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จิตส�ำนึกในการประกอบธุรกิจหรือเครือข่าย ทีต่ อ้ ง
ค� ำ นึ ง ถึ ง สั ง คม ประกอบกั บ การที่ ทุ ก คนต่ า ง
พยายามอย่างเต็มที่ในการประกอบกิจการของตน
ให้ได้ก�ำไรสูงที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดในอันดับต้นๆ
จากการจัดล�ำดับ และประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ตามที่ตนเองใฝ่ฝัน๕
ประเด็นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ทางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์ ที่ว่าด้วย
ศาสตร์ ในมิติของความประพฤติ พฤติกรรม หรือ
ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ ว่าควรเป็นไปหรือ
ปฏิบัติอย่างไร ทั้งกล่าวถึง ความถูก ผิด ดี ชั่ว ของ
พฤติกรรมและอารมณ์นนั้ ๆ อะไรควรเว้น อะไรควร
ท�ำ  อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว ที่ควรเว้น
และควรท�ำ “จริยศาสตร์” จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
อุดมคติทางศีลธรรม นิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัย
ของมนุษย์ การกระท�ำอย่างใด อย่างหนึง่ ทัง้ ทางดี
ทางชัว่ ถ้าเคยชินไปในทางดีกเ็ ป็นนิสยั ดี ถ้าเคยชิน
ไปในทางชั่วก็เป็นนิสัยชั่ว ด้วยความสมัครใจ ด้วย
ความนิยมชมชอบแล้วจะสร้างเป็นนิสัยขึ้น๖
๓. ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
ในธุรกิจเครือข่าย พุทธจริยศาสตร์ในธุรกิจเครือ
ข่ า ย เป็ น หลั ก ในการด�ำเนินธุร กิจเครือข่าย ที่
สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่
ค�ำนึงถึงแต่เรือ่ งผลก�ำไรอย่างเดียว ด้วยการปฏิบตั ิ
ตามหลั ก จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ จะสามารถท� ำ ให้
วิชาชีพของนักธุรกิจเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อสังคม
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จริยธรรมทางธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่
เป็นเกณฑ์วดั ความส�ำเร็จของนักธุรกิจหรือองค์กร
ทางธุรกิจเครือข่ายได้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมและทัศนคติเกีย่ ว
กับธุรกิจเครือข่ายในแนวคิดพุทธจริยศาสตร์การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาเปรียบ
เที ย บทั ศ นะเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย
แนวคิดพุทธจริยศาสตร์โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูล
เอกสาร จากพระไตรปิฎก ทฤษฎีทางจริยศาสตร์
หนังสือวิชาการและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แนวคิดประโยชน์นยิ มและแนวคิดพุทธจริยศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดมีทัศนะว่า จริยธรรมทาง
ธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจเครือข่ายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดทั้งต้อง เกิดประโยชน์
แก่สงั คมโดยส่วนรวมในเรือ่ งการรักษาสภาพแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัดและให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนองค์การธุรกิจเครือ
ข่ายควรจะมีสว่ นในการให้บริการในการเสริมสร้าง
ความรู้และสาธารณกุศลทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับ
ความสุ ข ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามที่ ต นได้ ตั้ ง จุ ด
ประสงค์ไว้ แนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจเครือข่ายว่า
เป็นการสร้างสรรค์วตั ถุ เพือ่ ให้เกิดความสุขปริมาณ
มากที่สุดแก่คนจ�ำนวนมากที่สุดตามแนวทางหลัก
มหสุขพระพุทธศาสนามีแนวคิด ในการด�ำเนิน
ธุรกิจว่าเป็นการสร้างสรรค์วตั ถุเพือ่ ให้เกิดประโยชน์

๕

สุภาพร พิศาลบุตร, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔),

๖

วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔.
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แก่การด�ำเนินชีวติ ทีส่ ะดวกสบายตามแนวทางหลัก
สั ม มาอาชี ว ะและมั ต ตั ญ ญุ ต าโดยที่ ค วามเป็ น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกัน

๕. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ศึกษาวิเคราะห์พทุ ธ
จริยศาสตร์ในธุรกิจเครือข่าย”ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.๑ รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดให้มี การศึกษาพุทธจริยศาสตร์ในธุรกิจ
เครือข่ายหรือในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ มาศึกษา
อย่างเป็นระบบจัดล�ำดับความส�ำคัญให้เป็นระบบ
และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั้งภาษาไทยและต่าง
ประเทศ ซึ่งควรมีการบันทึกหรือเพิ่มรายละเอียด
และข้อมูลเนือ้ หาสาระให้มากขึน้ ทัง้ นี้ “เพือ่ ให้ชาว
พุทธได้รับความรู้อย่างเป็นระบบในบริบทเรื่อง
จริยศาสตร์กบั การด�ำเนินธุรกิจต่างๆ เพือ่ เกิดความ
เลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยัง่ ยืน และ
เป็นข้อมูลการเผยแผ่พัฒนาพระพุทธศาสนาอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานสากลในการน�ำเอาหลัก
การทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้และแก้ไขสภาพ
ปัญหาต่างๆ ทางด้านธุรกิจต่อไป”
๑.๒ รัฐและมหาเถรสมาคมควรร่วม
กันก�ำหนดนโยบายให้พุทธศาสนิกชนมีการศึกษา
หลักพุทธจริยศาสตร์มากขึน้ เพือ่ ปลูกฝังให้คนไทย
ใกล้ชดิ ศาสนธรรมและสามารถน�ำหลักศาสนธรรม
มาปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้และควรให้สถาบันพระ
สงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ก�ำหนด
นโยบายแผนและมาตรการในการพัฒนาศักยภาพ
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ของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการ
บริหารจัดการองค์กรที่เป็นวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้ เป็นแหล่งฟืน้ ฟูและพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้
ถึงพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจของคณะสงฆ์ รวมทัง้
เป็นกัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝัง
และฝึกอบรมให้เยาวชนมีสมั มาทิฐใิ นการด�ำรงชีวติ
ที่งดงาม
๑.๓ วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้
ทันกับสังคมในเชิงรุกคือจัดโครงการและกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและมีบทบาทใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยดึงเอา
ศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและ
พระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและ
ชุมชนมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การให้ยตุ ิ
ระบบพุทธพาณิชย์อันเป็นการลดการเสื่อมศรัทธา
จากศาสนิกชนและการท�ำลายในระบบทุนนิยมโดย
วัดและพระสงฆ์มีส่วนอย่างไม่รู้ตัว
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัด ในการ
ศึกษาทีเ่ ป็นการวิจยั เอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) โดยศึกษาเอกสารขัน้ ปฐมภูมแิ ละ
ขัน้ ทุตยิ ภูมิ ซึง่ ในพุทธจริยศาสตร์ในธุรกิจเครือข่าย
หรือในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ก็มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ�ำกัด จึงท�ำให้การศึกษาวิจยั ไม่ลมุ่ ลึกเท่าทีค่ วรจะ
เป็น โดยผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจ และ
ควรท�ำการศึกษา ตามข้อเสนอแนะดังนี้
๒.๑ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
คุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ ของภาคธุรกิจ อาทิ
ด้านการปฏิบัติด้านการบริหาร และด้านบริการ
และในมิติต่างๆ กัน
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๒.๒ ควรมีการศึกษาของพุทธบริษทั
ในด้านต่างๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลให้พุทธ
บริษัทเหล่านั้นได้รับความนิยม ในการน�ำเอาหลัก
การทางพระพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ในหมูพ่ ทุ ธ
บริษัทต่อไป
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๒.๓ ควรมีการศึกษาเอกสาร การ
วิจยั เชิงส�ำรวจ การวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ คี วามลุม่ ลึก
ในธุรกิจเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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