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บทคัดย่อ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีว่ า่ “จัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” เป็นแนวทางน�ำนิสิตให้ยึดถือปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามความ
ถนัดในหลายรูปแบบ ทว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีงานของการน�ำหลักพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักการ
ตลาดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพือ่ สร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการหรือเป็นต�ำราการตลาดแบบ
ใหม่แต่อย่างใด หากปรากฏว่ามีหลักธรรมหลายประการทีส่ ามารถน�ำมาใช้อธิบายงานการตลาดได้ดี เช่น
หลักจริต 6 หลักอายตนะ 6 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น การบูรณาการนี้มิใช่การน�ำงานการตลาด
ไปส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนา แต่เป็นการน�ำหลักพระพุทธศาสนามาพิจารณาภายใต้กรอบความคิดของ
หลักการตลาดโดยใช้หลักหรือทฤษฎีการตลาดเป็นตัวตั้งแล้วน�ำหลักธรรมมาเป็นตัวเสริมเพื่ออธิบายนี้
ถือเป็นบูรณาการประเภท “ธรรมวิทยาหรือธรรมโมโลยี-Dhammology” ตามหลักของพระพรหมบัณฑิต
การบูรณาการสองศาสตร์นเี้ ข้าหากันน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ ในวงการการตลาดเพราะศาสตร์การตลาด
จัดเป็นสายงานทีต่ อ้ งน�ำข้อมูลจ�ำนวนมากสือ่ ต่อไปสูส่ งั คมผูบ้ ริโภค หากสามารถน�ำหลักพุทธศาสนา “เข้าหา”
นักการตลาดในเชิงรุก สามารถท�ำให้นักการตลาดสามารถใช้หลักธรรมมาบูรณาการเป็นเครื่องมือช่วย
ท�ำงานการตลาด ภายใต้หลักการใหม่นี้ ทีต่ อ่ ไปจะใช้ชอื่ ว่า “ธรรมโมโลยี-การตลาด: Dhammology-Marketing”
บูรณาการนี้ ไม่เพียงเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่สวู่ งการการตลาด แต่ยงั เป็นกุศโลบายอีกทางหนึง่ ทีช่ ว่ ย
เผยแผ่ธรรมมะเข้าสูค่ นรุน่ ใหม่ในรูปแบบทีเ่ หมาะกับยุคและความต้องการ และยังสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาชีพการตลาดสู่โลกตะวันตกเพื่ออธิบายหลักธรรมในรูปแบบของหลัก
การตลาด ตัวอย่างของบูรณาการนีค้ อื การวางแผนการตลาดด้วยหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 (Sappurisa-dhamma
Marketing Plan Canvas) เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ: หลักการตลาด การบูรณาการทางพุทธศาสนา นักการตลาด

Abstract
Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s philosophy; “Education Management for Buddhism Integration with Modern Science, Enhancing Mind and Society,” has led the students to
apply their expertise relentlessly and create new integration work. However, there has not been
tangible integration work between Buddhism and Marketing theories in order to create academic
innovation or new Marketing theories. Some Buddhism principles are related to marketing theory,
for example; Carita 6, Ayatana 6 and Sapurisa-dhamma 7. These are some example of Buddhist
dhamma that can be used in some marketing principles’ explanation. This integration is not about
using a marketing tool to promoting Buddhism. It is about using Buddhism to explain fundamental
marketing principles and concepts. This integration is referred to as Dhammology, according to
the Ven. Phra Dharmakosajarn, Dr. Dhammology was described as the act of bringing Buddhism
to explain modern science. Modern science will be the core idea with Buddhism being supportive
factors to complete the moral aspect of that particular sciences. The integration work of these
Marketing principles and Buddhist Dhamma will be referred to as “Dhammology-Marketing.” This
new academic innovation will be useful as a new option to the marketing work. It is also a
great way to promote Buddhism to the younger generation in the way that answers their need
better. Further, this can be a new way to exchange the academic understanding in Buddhism
to the western world through the marketing professionals. An example of this integration is the
Sappurisa-dhamma Marketing Plan Canvas.
Keywords: Marketing Principles, Buddhism Integration, Marketer
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แนวทางหลักของพุทธศาสนาประยุกต์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีการประยุกต์พทุ ธศาสนาเข้าหา
ศาสตร์สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นไปตามที่พระมหาสมจินต์สมฺมาปญโญ (2546) ได้คาดการณ์ไว้
เมื่อกว่า 10 ปีก่อนในหัวข้อนวนิยมแห่งพุทธศาสนา (Buddhistic Modernism) ที่กล่าวว่า “พุทธศาสนา
จะกลายเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ (Scientific Religion) จะมีการน�ำพระพุทธศาสนามาตอบปัญหา
สมัยใหม่ได้อย่างสมเหตุสมผล” ความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นได้จากความนิยมเพิ่มขึ้นของงานสอนศาสนา
ภายนอกวัดโดยฆราวาส การท�ำกิจกรรมวิปัสสนาในกลุ่มคนวัยท�ำงานโดยไม่ต้องรอวัยเกษียณดังเช่นใน
อดีต ทัง้ นีส้ นั นิษฐานได้วา่ เกิดจากจ�ำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพุทธศาสนิกชนหลากหลายสาขาอาชีพทีม่ คี วามสนใจ
ศึกษาพุทธศาสนาในวัดและในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จนมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ และเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะน�ำ
พุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพของตน จึงกล่าวได้ว่า ยุคศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคที่พุทธศาสนา
ได้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้อธิบายเรือ่ งราวต่างๆ อย่างมากมายจนกลายเป็นงานวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์อย่าง
น่าประทับใจในระดับกว้างและหลากหลายสาขา

งานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics)

ริเริ่มโดยนักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติที่มีชื่อเสียง ชื่อ อี. เอฟ. ชูมาเกอร์ (Schumacher, 2550)
กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ โดยมีความเชื่อว่าวิชาการต่างๆ ที่ได้พัฒนากันมาถึงทุกวันนี้ ไม่อาจแก้
ปัญหาของโลกและชีวติ ให้สำ� เร็จได้จะต้องมีการขยายแนวความคิดกันใหม่ดว้ ยการจับหนึง่ ในหลักการของ
มรรค ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่หลักธรรมส�ำคัญของอริยสัจ 4 โดยกล่าวว่า มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมี
องค์ประกอบในข้อ “สัมมาอาชีวะ” หมายถึงการเลี้ยงชีพชอบ ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตทางเศรษฐศาสตร์ของ
ชาวพุทธที่ท�ำให้เกิดความสมดุลในชีวิตนั่นเอง

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (Buddhist Human Development)

มีงานระดับวิทยานิพนธ์จำ� นวนมากทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ได้นำ� หลักทางพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ แยกลึกลงไปอีกหลายสาขาอาชีพ อาทิเช่น งานวิจยั
เรือ่ งการพัฒนานักศึกษาตามแนวไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดย รศ. จิตติมา อัครธิตพิ งศ์ (2556) สาขา
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และงาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ: กรณีศึกษาบริษัทโทเทิ่ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โดยนางสาวธัชสร
บันดาลชัย (2555) นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

งานพระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ (Buddhism and the Business World)

บทสนทนาระหว่างท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโฺ ต กับ นายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิรค์
(Laurens van den Muyzenberg) นักเขียนชาวยุโรปและทีป่ รึกษาด้านองค์กรและความเป็นผูน้ ำ� กลายเป็น
ต้นแบบทีส่ ำ� คัญของการประยุกต์พทุ ธศาสนาเข้ามาในสาขาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยท่านสรุปประเด็น
ส�ำคัญว่า กิจกรรมใดๆ ของมนุษย์แม้กระทัง่ การท�ำธุรกิจ ควรให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมในเรือ่ งความ
อยูเ่ ย็นเป็นสุขของมวลมนุษยชาติ และยังได้เน้นย�ำ้ ไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้สมความปรารถนาของ
เป้าหมายธุรกิจ ซึง่ ความพึงพอใจสมความปรารถนานัน้ ต้องน�ำไปสูค่ วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี องมนุษย์และสันติสขุ
ของมนุษย์เสมอ ถ้าไม่บรรลุ 2 สิ่งนี้ก็ไม่ควรเป็นหลักการของเศรษฐศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจที่ดี
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2550)
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นอกจากนี้กลยุทธ์น่านน�้ำสีขาว (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2552) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ยึดมั่น
ในความดีงามน�ำมาเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเป็นเกราะแก้วที่ท�ำให้องค์กรก้าวข้าม
อุปสรรคปัญหาไปได้ จะเห็นได้ว่า มีการน�ำพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานการบริหารองค์กรแบบองค์รวมได้
โดยครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ การด�ำเนินงานทุกภาคส่วนขององค์กร เช่น
การบริหารงานบุคคล การตลาด การขาย การปฏิบตั กิ าร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น องค์กรธุรกิจ
สีขาวนี้ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางและผลก�ำไรที่ผู้ถือหุ้นได้รับไม่ใช่สิ่งส�ำคัญสูงสุด แต่จะให้
ความส�ำคัญกับสังคมทุกภาคส่วนตลอดจนสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา และยังเน้นว่าต้องสามารถน�ำกลยุทธ์
น่านน�ำ้ สีขาวนีไ้ ปใช้ในทุกๆ ระดับของการท�ำงานเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาลทีเ่ ข้มแข็ง ทัง้ นีพ้ บว่าโลก
ธุรกิจยุคปัจจุบันมองข้ามสิ่งที่เป็น “นามธรรม” ที่คอยยกระดับจิตใจ แต่มุ่งให้ความส�ำคัญเฉพาะสิ่งที่เป็น
“รูปธรรม” จับต้องได้วัดผลได้ วัดความส�ำเร็จเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวเลข ผลก�ำไร ราคาหุ้น แทนที่จะมอง
เรือ่ งอืน่ ๆ ทีน่ า่ ค�ำนึงถึงอีกมากมายทีช่ ว่ ยจรรโลงโลกมนุษย์ ถ้าหากโลกนีข้ าดศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกต้องดีงามแล้ว โลกใบนี้ของเราจะด�ำรงอยู่ได้อย่างไร (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2552) นอกจาก
นี้การผสมผสาน “เชิงพุทธ” ลงในผลงานก็เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่สร้างความสนใจให้กับสังคมยุคนี้ได้

โรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Model Schools)

ปัจจุบนั มี 89 โรงเรียน ได้นำ� พุทธศาสนามาเป็นแนวทางหลักในการจัดการเรียนการสอนเยาวชน
รุน่ ใหม่ในหลากหลายวิชาจนเป็นเนือ้ เดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) แต่ละโรงเรียนยึดแนวคิดทีว่ า่
เด็กไทยต้องไม่ใช่แค่นกั บริโภค แต่ตอ้ งเป็นนักผลิตและเป็นนักสร้างสรรค์ทมี่ คี วามสุขจากการกระท�ำด้วย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปัจจุบนั เด็กไทยขาดความสุขอย่างมากด้วยปัจจัยต่างๆ จึงต้องหันไปหาความสุขจากการเสพ
บริโภค ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้สังคมไทยจะไปไม่รอด
วิวัฒนาการของการบูรณาการทางพุทธต่างๆ ข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผยแผ่หลัก
ธรรมของพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสื่อสารหลักธรรมได้น่าสนใจ เข้าใจง่ายและทันสมัย ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ฆราวาสที่เป็นนักวิชาการสาขาต่างๆ เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์อันน�ำไปสู่การ
ประยุกต์และการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นรวมทั้งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สมดังปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีว่ า่ “จัดการศึกษาพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาการจิตใจและสังคม” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559) ปัจจุบนั ได้แบ่งงานพุทธศาสนาประยุกต์
ออกเป็น 3 แนวทางใหญ่คือ 1) เพื่อการพัฒนาคน (Human Development) 2) เพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน
(Capacity/Organizationdevelopment) และ 3) เพื่อใช้ในการเยียวยารักษาจิตใจ (Psycho-therapy)

การบูรณาการทางพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ (Buddhist Integration to Modern
Sciences)

ทีผ่ า่ นมาพบว่าแนวทางประยุกต์ทเี่ ห็นบ่อยทีส่ ดุ คือ การเยียวยาจิตใจมนุษย์โดยใช้หลักธรรมมา
หล่อหลอมเพือ่ การพ้นทุกข์ ส่วนแนวทางอืน่ ๆ มีการประยุกต์ใช้ในกลุม่ งานราชการและกลุม่ นักวิชาการนิสติ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหลัก กลุม่ นักวิชาการอืน่ ๆ หรือแม้แต่กลุม่ งานเอกชนนัน้ ยังไม่แพร่หลายนัก อาจ
เป็นเพราะขาดความรูค้ วามเข้าใจในหลักพุทธศาสนา ความซับซ้อนในการประยุกต์ใช้หรือยังไม่เป็นทีย่ อมรับ
ว่าทันสมัย (เชย) อย่างไรก็ดีการน�ำพุทธศาสนามาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่นั้น พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตโต) เป็นนักวิชาการที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ “ธรรมะเข้าถึงได้” ง่ายมากขึ้น
โดยจัดท�ำพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2553) ซึ่งเป็นคู่มืออธิบายศัพท์ยากๆ ทางพุทธ
ให้ผสู้ นใจท�ำความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นับเป็นงานวิชาการพุทธศาสตร์ประยุกต์
ที่ถูกใช้อ้างอิงมากที่สุด อันน�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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งานวิชาการพุทธศาสตร์ประยุกต์ทเี่ ห็นโดดเด่นและมีผลงานจ�ำนวนมากคือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงพุทธฉบับภาษาไทย มีจ�ำนวน 301,100 ชิ้นงาน (Google Search, 2560) มีทั้งบทความวิชาการ
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนพิ นธ์ ตลอดจนแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยราชการ เรียกโดยรวมว่า พุทธวิธใี น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในข้าราชการ, 2560) ซึ่งได้อ้างถึง
“องค์กรพุทธศาสนา” ว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีรูปแบบมานานแล้วตั้งแต่
อดีต กล่าวคือมีการเรียกประชุม “องค์กร” สงฆ์ทั้งปวงครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)
เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช จึงถือว่าเป็นองค์กรแรกของโลกที่เก่าแก่ที่สุดและทรงพลัง หลักการเดิมถูก
น�ำมาใช้และรักษาไว้จนกระทัง่ ทุกวันนีเ้ พราะยังมีรตั นตรัยและพุทธบริษทั สีท่ คี่ รบถ้วนเหมือนครัง้ พุทธกาล
การน�ำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ในงานฝ่ายบุคคลทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วกว่า 2500 ปี จึงเป็นเรือ่ งทีม่ หัศจรรย์
สมดังค�ำบาลีในบทพระธรรมคุณที่ว่าพุทธศาสนาเป็น “อกาลิโก” อันหมายถึงธรรมะไม่ขึ้นกับกาลเวลา
เป็นจริงอย่างไรก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น (Timeless) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2553)
พระพรหมบัณฑิต ได้แสดงปาถกฐาในการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.
2553 ว่า พุทธศาสนากับศาสตร์ยคุ ใหม่สามารถบูรณาการระหว่างกันและกันได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีย้ งั เป็นไป
ตามตามค�ำตรัสของพระพุทธองค์ที่ว่าศาสตร์ทั้งหลายที่ถูกค้นพบในภายหลังด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงค�ำกล่าวของไอน์สไตน์ที่กล่าวว่า ศาสนากับวิทยาศาสตร์ควรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดย
เปรียบเทียบว่า วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาย่อมพิกลพิการ ส่วนศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ย่อมมืดบอด
“Science without religion is lame, religion without science is blind”กล่าวคือ วิทยาศาสตร์คือศาสตร์
แห่งความจริงและศาสนาคือศาสตร์แห่งความดี ทีจ่ ำ� เป็นต้องน�ำมาประกอบกันจึงจะถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยความจริงที่ปราศจากความดีก็จะขาดศีลธรรม และความดีที่ปราศจากความจริงก็
เหมือนคนงมงายตาบอดและยังได้เปรียบเทียบอีกว่าใครทีไ่ ม่รทู้ งั้ พุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เปรียบได้
กับคนตาบอดหรืออันธจักขุ ใครทีร่ แู้ ต่ศาสตร์สมัยใหม่อย่างเดียวจัดเป็นคนตาเดียวหรือเอกจักขุ ส่วนใครที่
รู้ทั้งสองด้านจัดเป็นคนสองตาหรือทวิจักขุ (พระธรรมโกศาจารย์, 2552) นั่นคือ การตระหนักว่าเราควร
มีความรู้แบบบูรณาการระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อเข้าใจเช่นนี้จึงเกิดงานบูรณาการ
เป็นองค์รวมด้วยการน�ำศรัทธาทางพุทธศาสนามารวมกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์และศึกษาพัฒนาจนได้ผล
ทีส่ นับสนุนซึง่ กันและกันจนเป็นเนือ้ เดียว วิธปี รับศาสตร์เข้าหาศาสนามี 2 วิธี (พระธรรมโกศาจารย์, 2552)
คือ 1). วิธพี ทุ ธวิทยาหรือพุทโธโลยี (Buddhology) หมายถึง การบูรณาการโดยใช้องค์ความรูใ้ นศาสตร์สมัย
ใหม่ทั้งหลายมาช่วยอธิบายขยายความพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยให้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของคนรุ่น
ใหม่ได้ง่ายมากขึ้น และ 2). วิธีธรรมวิทยาหรือธรรมโมโลยี (Dhammology) หมายถึงวิธีปรับพุทธศาสนา
เข้าหาศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้งแล้วน�ำหลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็นตัวเสริม
เพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยมิติทางศีลธรรมของศาสนาโดยท่านพระพรหมบัณฑิตมีความมุ่งมั่นที่จะ
กระตุ้นและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางพุทโธโลยีหรือธรรมโมโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง
การประยุกต์พทุ ธศาสนากับด้านงานการตลาด จัดเป็นหนึง่ ในศาสตร์สำ� คัญของการท�ำธุรกิจโดย
หวังที่จะเข้าใจความเป็นไปได้ในการบูรณาการที่ใช้แนวคิดทางการตลาดเป็นตัวตั้ง และใช้พุทธศาสนามา
ช่วยอธิบายเพือ่ สร้างรูปแบบใหม่ในการพัฒนานักการตลาดรุน่ ใหม่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2557) ได้
ศึกษาในหัวข้อการบูรณาการพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เพื่อสร้างต�ำราเรียนส�ำหรับสาขาวิชานี้ทั้ง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในช่วงเวลานับสิบปีได้สรุปว่า คุณค่าและความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนา
กับวิทยาการสมัยใหม่มคี วามสอดคล้องแบบพึง่ พาอาศัยกันอย่างลงตัวเพือ่ จุดประสงค์สำ� คัญหลายประการ
คือ
1. เพื่อความร่วมมือในการขยายขอบฟ้าแบบบูรณาการออกมาเป็น “The Whole” พร้อมที่จะ
เผชิญประเด็นใหม่ๆ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจครอบคลุมได้ไม่หมดจด
2. เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกันและกัน ช่วยลดทิฐิอุปปาทานและเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่าง
แยบยล
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3. วิทยาการสมัยใหม่เสริมสร้างความฉลาด พระพุทธศาสนาหยิบยื่นความสงบ ตลอดจนช่วย
เพิ่มทักษะ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกอยากมีอยากได้ของตัวเอง
4. เป็นการเชื่อมประสานพลังแห่งศรัทธา กรุณาและปัญญา
5. เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการศึกษาโลกภายนอกทั้ง 18 ศาสตร์และโลกภายในคือ
ไตรสิกขาในเวลาเดียวกัน โดยมีกรอบของอริยสัจสี่เป็นหลัก และมีโยนิโสมนสิการเป็นอาภรณ์ประดับสติ
ปัญญา
6. เป็นการมุง่ ทัง้ ความจริงและมุง่ ศีลธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยตอบได้ทงั้ 4 สัจธรรมคือ ความจริง
ด้วยวิทยาการสมัยใหม่และการตอบโดยพุทธศาสนาคือ ความดี ความงาม และความสุข
7. ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม่ด้วยการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้ เช่น การบูรณาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งวิทยาการหรือ
ศาสตร์สมัยใหม่นนั้ มิได้เป็นสิง่ แปลกปลอมหรือแปลกแยกจากพุทธศาสนา ยิง่ กว่านั้น จากการที่ได้ศกึ ษา
ได้พบแนวคิดส�ำคัญหลายประการทีเ่ กือ้ หนุนกันและสัมพันธ์กนั ศาสตร์หรือวิทยาการต่างๆ จึงมีคณ
ุ ปู การ
ต่อพุทธศาสนาในฐานะเป็น “เครือ่ งมือศึกษาธรรมและสือ่ ธรรม” เพือ่ ให้กลุม่ คนทีผ่ า่ นการเรียนรูว้ ทิ ยาการ
ต่างๆ ได้เข้าถึงธรรมผ่านแว่นตาที่ตัวเองรับรู้และคุ้นเคย อีกทั้งพุทธศาสนาได้ท�ำหน้าที่ในการเติมเต็มให้
วิทยาการและศาสตร์ตา่ งๆ ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ทัง้ ในมิตขิ องความจริง ความดี ความงามและความสุข

แนวคิดการประยุกต์พุทธศาสนากับงานบริหารการตลาด

หน้าที่ของนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้ที่มีบทบาทหลักในการกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายเกิดความต้องการ (Stimulating demand) ในชิ้นงาน 10 กลุ่มนี้ ได้แก่ ตัวสินค้า (Goods)
งานบริการ (Services) ประสบการณ์ทดี่ ใี นรูปแบบต่างๆ (Experiences) การจัดกิจกรรม (Events) ตัวบุคคล
(Persons) สถานที่ต่างๆ (Places) สิ่งปลูกสร้าง (Properties) องค์กร (Organization) ข้อมูล (Information)
และความคิดต่างๆ (Idea) (Philip Kotler, 2550) ดังนั้น แนวคิดการประยุกต์พุทธศาสนากับงานบริหาร
การตลาดในที่นี้จึงมิได้หมายถึงการน�ำทฤษฎีการตลาดมารณรงค์ส่งเสริมพุทธศาสนาหรือที่นิยมเรียกชื่อ
ว่า พุทธพาณิชย์แต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน เป็นการน�ำพระพุทธศาสนาและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า มาประยุกต์ใช้อธิบายกรอบความคิดของศาสตร์การตลาดแบบตะวันตก ซึ่งจัดเป็นการบูรณาการ
แบบ “วิธธี รรมวิทยาหรือธรรมโมโลยี (Dhammology)” ตามหลักของท่านพระพรหมบัณฑิตวิธนี จี้ ะใช้ศาสตร์
การตลาดตะวันตกเป็นตัวตั้งแล้วเลือกน�ำหลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็นตัวเสริม เพื่อช่วยอธิบายให้เกิด
ความสมบูรณ์ดว้ ยมิตทิ างศีลธรรมของศาสนาในนาม “ธรรมโมโลยี-การตลาด (Dhammology-Marketing)”
เป็นชือ่ แนวคิดของการบูรณาการครัง้ นี้ ณ ปัจจุบนั แนวคิดนีย้ งั ไม่กว้างขวางเหมือนการบูรณาการทางพุทธ
แบบอื่นๆ แต่มีผู้น�ำเสนอไว้อย่างน่าสนใจ 3 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดของหลักการตลาดตะวันตกเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนา
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2555) อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมินิ
เอ็มบีเอ (Mini MBA) ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำ� เสนอหลักคิดทางพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกับหลักการตลาดผ่านบทความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายฉบับหนึง่
ในบทความนัน้ ได้เปรียบเทียบความต่างของสองศาสตร์วา่ จุดอ่อนของการตลาดคือ เป็นตัวกระตุน้ ตัวตัณหา
ในขณะที่พระพุทธศาสนากระตุ้นตัวธรรมฉันทะ ดังนั้นการตลาดจะเน้นโฆษณาเพื่อกระตุ้นตัวอารมณ์
(Emotion) กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากกว่าการค�ำนึงถึงคุณค่าของ
การใช้จริง (Function) และยังอธิบายว่า “กิเลสมาร์เก็ตติ้ง” เป็นการกระตุ้นความใส่ใจและกระตุ้นตา หู
จมูก ลิ้น กายและใจ ให้จ�ำเริญและเพลิดเพลินกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและอารมณ์ ส่วนใน
ความเหมือนนั้น พุทธศาสนาและการตลาดมีความเหมือนในข้อ “Differentiation” หรือ หลักการสร้าง
ความแตกต่าง ว่า พระพุทธศาสนาใช้หลักการ Differentiation ด้วย เช่น ในสมัยพุทธกาลเรื่องการแบ่ง
วรรณะ การเชื่อเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ การให้ความส�ำคัญของพระพรหมจากผู้สร้างโลกมาเป็น
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ผู้อาราธนาธรรม และค�ำว่า พรหมวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อธรรมะที่หมายถึงธรรมประจ�ำใจที่ท�ำให้
เป็ น พรหม ดึ ง ความสนใจของการบู ช ายั ญ ด้ ว ยสั ต ว์ ใ นอดี ต ให้ ม าเป็ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎไตรสิ ก ขา
และยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค (Customer needs) แล้ ว จึ ง มา “ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์” (Product Design) โดยการน�ำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคในกลุม่ ต่างๆ กัน เช่น
ธรรมะส�ำหรับชาวนาในกสิกรสูตร ธรรมะส�ำหรับคนฝึกม้า ธรรมะส�ำหรับพ่อค้าในวาณิชชสูตรธรรมะส�ำหรับ
คนมีความทุกข์อย่างยิ่งต่อนางวิสาขาที่สูญเสียหลาน และธรรมะส�ำหรับผู้ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม
ฯลฯ แนวคิดของพระมหาหรรษาถือเป็นการเปรียบเทียบทางทฤษฎีต่อทฤษฎี ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ผ่านทาง “แว่นตาบูรณาการ” ทั้ง 2 กรอบที่ท่านมีประสบการณ์ทั้ง 2 ด้าน
2. แนวคิดของการน�ำหลักพุทธศาสนาด้านค้าขายกับงานการตลาดในปัจจุบัน
สายรุ้ง บุบผาพันธ์ (2555) ได้สร้างแนวคิดของพุทธวิธีต้นแบบตลาดสีขาว โดยดึง 3 หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อว่าสามารถน�ำมาประยุกต์กับงานการตลาดในสังคมปัจจุบันได้ คือ ไตรลักษณ์
ทุติยปาปณิกสูตร และวณิชชา 5 โดยอธิบายหลักไตรลักษณ์ไว้ว่า ลักษณะ 3 อย่างเพื่อรู้ถึงความจริงของ
สภาวธรรมที่เป็นอย่างนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2553) กับงานการตลาด ว่า
1. อนิจจตา คือ การเกิดขึ้น อาการที่เกิดขึ้น เทียบได้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักต่อ
ผู้บริโภคและสื่อต่างๆ
2. ทุกขตา คือ การตั้งอยู่ ปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะท�ำให้คง
อยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ เทียบได้กับช่วงเวลาหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและครองความนิยมในตลาด
3. อนัตตตา คือ การดับไป แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง เทียบได้กับเมื่อผลิตภัณฑ์
หมดความนิยมหรือความต้องการจากตลาด เช่น มีสินค้าทดแทนได้เพราะการมีคู่แข่งทางการตลาดสูง
นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงให้เห็นว่าพุทธศาสนาและการตลาดเป็นศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังได้อ้างถึงพระไตรปิฎกเปรียบเหมือนแหล่งรวมแห่งสรรพวิทยาการ
ในทุกๆ ศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องการค้าขายว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อแนะน�ำส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพค้าขายไว้ใน ทุติยปาปณิกสูตรหรือสูตรของพ่อค้าที่ดีใน
พุทธกาลว่า พ่อค้าหมายถึง ผู้ประกอบการทางธุรกิจในทุกสาขาอาชีพนั้น ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 3
ประการคือ
1. จักขุมา มีตาดี หมายถึง พ่อค้าที่รู้จักสินค้าของตนเองเป็นอย่างดี รู้ว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้
ขายไปอย่างนี้ จะมีมูลค่าประมาณนี้ มีก�ำไรเท่านี้
2. วิธูโร จัดเจนธุรกิจดี หมายถึง พ่อค้าที่รู้แหล่งสินค้า รู้ความต้องการของตลาด เป็นคนฉลาด
ซื้อและขายสินค้าได้ รู้จักและรู้ใจลูกค้า
3. นิสสยสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยแหล่งทุนที่อาศัย หมายถึง พ่อค้าที่เพียบพร้อมด้วยที่พักพิง
นั่นคือการมีทรัพย์มาก มีโภคทรัพย์มาก เป็นที่เชื่อใจในแหล่งทุนต่างๆ
พ่อค้าทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้นอกจากมีคณ
ุ สมบัตคิ รบทัง้ 3 ประการข้างต้นแล้ว ต้องมีกฎเกณฑ์
การค้าว่าต้องเป็นการค้าที่ถูกต้องไม่ผิดใน มิจฉาวณิชชา 5 ได้แก่ การไม่ค้าขายอาวุธ ไม่ค้าขายมนุษย์
ไม่คา้ ขายสัตว์ทเี่ ลีย้ งเพือ่ ฆ่าแล้วน�ำไปขาย ไม่คา้ ขายของมึนเมาและไม่คา้ ขายยาพิษ แนวปฏิบตั เิ หล่านีจ้ ะ
ท�ำให้เป็นการตลาดสีขาว เป็นผู้ที่ท�ำการค้าขายได้ดี ตั้งมั่นในความดีจึงน�ำมาซึ่งความสุขในอาชีพอีกด้วย
3. แนวคิดความเชื่อมโยงของพุทธศาสนากับการตลาด
ทันตแพทย์สม สุจีรา และเภสัชกรหญิง ดร อโณทัย เนะ (2558) ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างพุทธศาสนากับการตลาดไว้ในหนังสือพ๊อคเก็จบุ๊คชื่อพุทธะมาร์เก็ตติ้ง ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่นแยกกันไม่ขาดและพูดถึงการท�ำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาในวัด
รวมถึงการตลาดว่าถูกมองว่าเป็นศาสตร์ภาคมารทีท่ ำ� ให้มนุษย์สะสมกิเลสเร่งเร้าความอยากได้อยากมีให้
เพิม่ ขึน้ อย่างไม่สนิ้ สุด สร้างภาพลวงตาใส่สมองผูบ้ ริโภคกับผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ในทางตรงข้ามธรรมะ
คือ ศาสตร์บริสุทธ์ที่สอนให้มนุษย์ ลด ละ เลิก กิเลส ทั้งปวง สร้างความว่างเปล่าสงบนิ่งในความคิด
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ละทิ้งสิ่งจูงใจภายนอกที่ล้วนไม่จีรังยั่งยืน โดยมีความต่างกันสุดขั้ว ทั้งนี้มีการยกหลักธรรมะต่างๆ มาใช้
อธิบายกลไกงานการตลาด เช่น หลักปฏิจจสมุปบาทกับงานโฆษณา ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของ ผัสสะ
เวทนา ตัณหา อุปปาทาน ภพ ชาติ คือ การเปลีย่ นแปลงภพชาติทางนามซึง่ สามารถเกิดขึน้ และดับไปเป็น
วงจรทุกๆ เมื่อ เช่น ผัสสะท�ำให้เห็นภาพโฆษณารถยนต์ที่สวยงาม จึงเกิดเวทนาที่ชอบเรียกว่า สุขเวทนา
และอยากได้รถมาเป็นของตนคือ เกิดตัณหา เพื่อสนองอุปาทาน ว่ารถคันนั้นเป็นของตน (ตัวกู ของกู)
และเมื่อซื้อรถแล้วจะเกิดเป็น ภพคือ การเสวยผลจากตัณหานั้น และเกิดชาติ คือ การพยายามรักษาภพ
นั้นให้อยู่คงทน เช่น การผ่อนรถ การน�ำรถเข้าตรวจเช็คสภาพ เป็นต้น จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หากมี
การพิจารณาอย่างเข้าใจจะสามารถประยุกต์หลักพุทธศาสนาเข้ากับหลักการตลาดได้อย่างกลมกลืน

การบูรณาการพุทธศาสนาเข้ากับการตลาดตะวันตกเชิงปฏิบัติการ

จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงและความเป็นไปได้
ในการบูรณาการหลักพุทธศาสนาเข้ากับหลักการตลาดสมัยใหม่ ในฐานะนักการตลาดเชิงปฏิบตั กิ ว่า 25 ปี
ร่วมกับสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกที่มีชื่อเสียงของบริษัทชั้นน�ำข้ามชาติหลายองค์กร รวมถึงบริษัท
ยูนิลิเวอร์ (Unilever) จ�ำกัด บริษัทเป๊บซี่โคล่า (Pepsi Cola) จ�ำกัด บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล
(Procter & Gamble) จ�ำกัด มัน่ ใจว่าการบูรณาการของพระพุทธศาสนาเข้ากับแนวคิดของงานการตลาดนัน้
เป็นไปได้อย่างยิง่ และนักการตลาดทีส่ นใจจะสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยเป็นการน�ำหลักธรรมส�ำคัญ
ในพุทธศาสนามาอธิบายงานการตลาด ภายในกรอบความคิดของศาสตร์การตลาดแบบตะวันตกแทนหลัก
การเดิมที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เกิดเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ใหม่ในโลกของงานการตลาด
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ถือเป็นงานการตลาดเชิงปฏิบัติซึ่งจัดได้ว่าส�ำคัญที่สุด
งานหนึ่งตามกรอบความคิดของการตลาดตะวันตก เชื่อกันว่าหากนักการตลาดท�ำงานการตลาดโดย
ปราศจากแผนการตลาด ก็ยากทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ เหมือนการแล่นเรือไปในมหาสมุทรโดยไม่มเี ข็มทิศ
ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) บิดาของการตลาดสมัยใหม่ ได้กล่าวว่า แผนการตลาดคือ แผนที่สร้าง
ขึน้ มาเพือ่ น�ำสินค้านัน้ ไปตอบสนองกลุม่ ผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่ ในช่องทางทีเ่ หมาะสม และแผนการตลาดคือ
ผลลัพธ์ของขัน้ ตอนการท�ำงานทีม่ กี ารตลาดทีซ่ บั ซ้อน (Philip Kotler, 2550) และส่วนประกอบส�ำคัญ 8 ส่วน
ของแผนการตลาดตามแนวทางตะวันตกประกอบด้วย 1. บทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary)
2. สถานการณ์การตลาดปัจจุบัน (Current Market Situation) 3. การวิเคราะห์โอกาสและปัญหา (SWOT
analysis) 4. วัตถุประสงค์การตลาด (Marketing Objectives) 5. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
6. ปฏิบัติการการตลาด (Action Program) 7. การวางแผนทางการเงิน (Budget) 8. การควบคุมต่างๆ
และแผนส�ำรอง (Control & Contingency)
หากน�ำหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งหมายถึง ธรรมที่ท�ำให้เป็นสัตบุรษ (พระพรหมคุณาภรณ์,
2553) มาอธิบายกรอบความคิดหลักการวางแผนการตลาดนี้พบว่า สามารถใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้
อธิบายได้เป็นอย่างดีครอบคลุมหัวข้อส�ำคัญอย่างมีหลักการ รวมทั้งสามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆ ใน
ทุกแง่มุม จนสามารถเกิดเป็นแผนการตลาดที่ดีและลึกซึ้งอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดังสรุปได้ในตารางที่
1 การบูรณาการแนวธรรมโมโลยี-การตลาด เชิงปฏิบัติ: การวางแผนการตลาดโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม
7 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางการบูรณาการแนวธรรมโมโลยี-การตลาด เชิงปฏิบัติ: การวางแผนการตลาดโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม 7 (Dhammology-Marketing in Practice: Sappurisa-dhamma Marketing
Plan Canvas)
หัวข้อ
ความหมาย
เปรียบเทียบกับหัวข้อของ
ชนิดของผลงาน
แผนการตลาดแบบเดิม
(Outputs) ที่ต้องการ
ความรู้จักเหตุ
รู้หลักความจริง
ต่างๆ
2. อัตถัญญุตา
ความรู้จักผล
(Knowing the purpose) รู้ความมุ่งหมาย
3. อัตตัญญุตา
ความรู้จักตน
(Knowing oneself)
เข้าใจความสามารถ

- กฏระเบียบของ อ.ย
- การเคลื่อนไหวของ
ตลาด
- ยอดขายเป้าหมาย
- ผลก�ำไร ความพึงพอใจ
- SWOT
- การทบทวนกิจกรรมเดิม

4. มัตตัญญุตา
(Moderation)
5. กาลัญญุตา
(Knowing the proper
time)
6. ปริสัญญุตา
(Knowing the society)

- ศึกษากฎระเบียบต่างๆ
ในตลาด
- ศึกษาความเป็นไปในตลาด
- เข้าใจวัตถุประสงค์การตลาด
- ก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
- วิเคราะห์กิจการภายใน
ของสินค้าตนเองอย่าง
ละเอียด
ความรู้จักประมาณ - ก�ำหนดงบประมาณและวิธี
การควบคุม
ความพอดี
ความรู้จักกาล - ก�ำหนดแผนปฏิบัติการพร้อม
ระยะเวลาต่างๆ
รู้ระยะเวลาต่างๆ

- งบประมาณการตลาด
- ดัชนีชี้วัดต่างๆ
- ปฏิทินการตลาด
- พร้อมกิจกรรมการตลาด

- ศึกษาผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
กับงานการตลาดรอบด้าน

- แผนการรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนกับงาน
ซีเอสอาร์ (Corporate
Social Responsibility:
CSR)
- ลูกค้าเป้าหมาย
- ประเภทของร้านค้า
- บริษัทเอเยนซี่ต่างๆ

1. ธัมมัญญุตา
(Knowing the cause)

7. ปุคคลัญญุตา
(Knowing the different
individuals)

ความรู้จักชุมชน
รู้จักบริษัทต่างๆ

ความรู้จักบุคคล - ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
แตกต่าง
รู้จักอัธยาศัย
รู้จักความสามารถ - ศึกษาช่องทางขายต่างๆ
(ร้านค้า)
- คัดเลือกบริษัทร่วมค้าต่างๆ
(partners)

กรณีศึกษาประกอบการบูรณาการพุทธศาสนาเข้ากับการตลาดตะวันตกเชิงปฏิบัติการ

จากแนวคิดดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าใจการน�ำไปใช้งานจริง ผู้วิจัยได้น�ำกรณีศึกษาของการบูรณา
การพุทธศาสนาเข้ากับการตลาดเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัย (จรรย์จารี ธรรมา, 2560) ได้กล่างถึงไว้ ตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางการวางแผนการตลาดโดยใช้หลักสัปปุรสิ ธรรม 7 สินค้ากรณีศกึ ษา: แบรนด์นำ�้ ผลไม้ ก.
หัวข้อ
ความหมาย ค�ำขยายเพื่อใช้ใน
การบูรณาการเพื่อปฏิบัติการจริง
งานการตลาด
1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ - เข้าใจทีม่ าของปัญหา - ตลาดน�้ำผลไม้คุณภาพสูงมีขนาดลดลง 4% เมื่อ
เทียบกับปีกอ่ นในขณะทีน่ ำ�้ ผลไม้โดยรวมโตขึน้ 2%
(Knowing the รู้หลักความจริง - เข้าใจตลาด
ต่างๆ
- เข้าใจคู่แข่ง
- ส่วนแบ่งของชนิดสินค้าระหว่าง UHT: Pasteurized
cause)
คือ 80:20
- สัดส่วนช่องทางการจัดจ�ำหน่ายคือ ร้านสะดวกซือ้ :
ร้านซุปเปอร์ฯ:ร้านอื่นคือ 50:40:10
- วิสยั ทัศน์: เป็นที่ 1 ในกลุม่ น�ำ้ ผลไม้ในประเทศไทย
2. อัตถัญญุตา ความรู้จักผล - รู้ที่หมายที่เรา
รู้ความ
อยากไปถึงได้
- ภารกิจ: ใส่ใจในสุขภาพของชาวไทยแบบ
(Knowing the
มุ่งหมาย - วิสัยทัศน์
ธรรมชาติ
purpose)
- ภารกิจ
- วัตถุประสงค์:
- วัตถุประสงค์
1. ยอดขาย 100 ล้านบาทภายในปี พ.ศ 2561
2. ส่วนแบ่งการตลาดเป็น 25% จากปัจจุบนั 21%
- ตัวตนของแบรนด์คือ น�้ำผลไม้ที่ใส่ใจคนไทย
3. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน รู้จักตัวตนของ
เข้าใจ
แบรนด์ (Brand
- ด้วยวัตถุดิบจาก 3 แหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดใน
(Knowing
ความสามารถ Positioning)
ประเทศไทย คือ ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย
oneself)
และเกาะสมุย
- บุคลิกภาพของแบรนด์: อบอุ่น อ่อนโยน ฉลาด
4. มัตตัญญุตา ความรู้จัก - เข้าใจก�ำไรขาดทุน - การแบ่งงบประมาณตามอายตนะส�ำคัญด้วยงบ
ประมาณ - เข้าใจงบประมาณ
การตลาด (งบ A&P 5%) คือ
(Knowing
ความพอดี
ที่มีเมื่อเทียบกับ 1. เน้นการชิม – Taste focused (ชิวหา) 40%
Moderation)
อายตนะต่างๆ
2. เน้นเรื่องการจัดเรียงสินค้าที่ชัดเจน –
ที่ต้องกระทบกับ
Merchandising focused (จักขุ) 30%
กลุ่มเป้าหมาย
3. เน้นการไว้ใจ- Trusted focused (มโน) 20%
5. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล - รู้จักการวางแผน ปฏิทินการตลาด
ปฏิทินการตลาดที่ - การจัดกองคาราวานชิมสินค้า: ไตรมาส 1 และ 2
(Knowing the รู้ระยะเวลา
ต่างๆ
สอดคล้องกับ
- การจัดเรียงสินค้าในห้าง: ไตรมาส 4
proper time)
ความต้องการ
- การโฆษณาผ่านทาง Online: ไตรมาส 1,3,4
ผู้บริโภค
6. ปริสัญญุตา ความรู้จัก - เข้าใจชุมชนต่างๆ - ติดต่อกับโรงเรียนระดับประถมเพื่อแจกน�้ำผลไม้
ชุมชน
โดยรอบที่จะมีผล - ร่วมมือกับ สสส. เพื่อรณรงค์การไม่ดื่มเครื่องดื่ม
(Knowing the
รู้จักบริษัท
ต่องานการตลาด
ที่มีอันตราย เช่น น�้ำอัดลม
society)
ต่างๆ
- จัดโครงการวัยรุ่นไทยรักน�้ำผลไม้ไทย
7. ปุคคลัญญุตา ความรู้จัก - เข้าใจกลุ่มลูกค้า - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์น�้ำผลไม้ ก. คือ
บุคคล
เป้าหมาย (Target คนเมืองรุ่นใหม่ ที่สนใจสุขภาพ แต่ชอบ
(Knowing
ความสะดวก มีชีวิตเร่งรีบ
the different รู้จักอัธยาศัย Cosnumer) ผ่าน
รู้จัก
ทางจริต 6
- จริตที่เน้น คือ ราคะจริต และโมหะจริต
individuals)
ความสามารถ - สร้างกลยุทธ์
การตลาดหลักได้
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พุทธศาสนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการช่วยอธิบายศาสตร์สมัยใหม่ได้จริงและยัง
ช่วยสร้างความสมบูรณ์ในแง่มมุ ของการมีสว่ นร่วมของสังคมในแง่ศลี ธรรม การบูรณาการหลักพุทธศาสนา
กับหลักการตลาดในเชิงปฏิบัตินี้ มีจุดประสงค์เพื่อน�ำพุทธศาสนา “เข้าหา” นักการตลาดอย่างกล้าหาญ
โดยใช้หลักธรรมเป็นอาวุธเพือ่ ฝึกให้นกั การตลาดเข้าถึงพุทธศาสนาได้จริงในด้านทีเ่ ขาต้องการ ในรูปแบบ
“ธรรมโมโลยี-การตลาด” เป็นกุศโลบายของการ “น�ำวัดเข้าออฟฟิศ” แทนทีจ่ ะดึงนักการตลาดเข้าวัดซึง่ อาจ
เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยากกว่า งานบูรณาการพุทธศาสนากับงานการตลาดแนวนี้ เรียกว่า “ธรรมโมโลยีการตลาด”
นี้มุ่งหวังที่จะได้รับการยอมรับและได้เผยแผ่ไปในวงกว้าง เนื่องจากมีลักษณะส�ำคัญ 3 ประการ
คือ 1. เข้าใจง่าย (Simple) 2. ปฏิบตั ไิ ด้จริง (Practicality) และ 3. ขยายผลต่อได้อย่างต่อเนือ่ ง (Continuity)
ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงข้างต้น
ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าแนวทางที่น�ำเสนอนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ชาวพุทธที่เป็นรุ่น
ใหม่ทใี่ นรูปแบบทีเ่ หมาะกับยุคและความต้องการแล้ว ยังจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบทีไ่ ม่เคยมีปรากฏ
มาก่อนวงการการตลาด สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพือ่ ส่งต่อไปยังวิชาชีพการตลาดและในที่สดุ จะสามารถ
เปลี่ยนให้นักการตลาดรุ่นใหม่ที่ยังด้อยความรู้หรือแม้แต่นักการตลาดผู้ซึ่งใช้การตลาดตะวันตกเพียง
อย่างเดียว (เรียกว่า “นักการตลาดตาเดียว – เอกจักขุมาร์เก็ตเตอร์”) มาเป็นนักการตลาดวิถีพุทธ ถือ
เป็นนักการตลาดสองตา (ทวิจกั ขุมาร์เก็ตเตอร์) โดยมีตาแรกคือ งานการตลาด ตาทีส่ องคือ พุทธศาสนา
ท�ำให้เกิดนักการตลาดพันธุ์ใหม่พร้อมท�ำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นนักการตลาดที่มีทั้ง วิชาการ วิชาชีพ
และวิชาชีวติ สามารถน�ำหลักการตลาดทีบ่ รู ณาการแล้วนี้ (ธรรมโมโลยีการตลาด) ซึง่ เป็น “วิชา” ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ากว่า 2500 ปี จากซีกโลกตะวันออก กลับสูซ่ กี โลกตะวันตกทีไ่ ด้ชอื่ ว่าค้นคิดหลักการตลาด
มานับร้อยปี การบูรณาการนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กบั วงการตลาดและการเข้าถึงพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึง่
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