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บทคัดยอ
บทความนี้มี วัตถุป ระสงคเพื่ อเปรียบเทียบการบริหารจัดการทั่วไปกับ การบริห ารจัดการ
ในทางพระพุทธศาสนา โดยนํ ามาวิเคราะหเปรียบเที ยบ ซึ่งจะเห็นไดวาการบริห ารกิจการในทาง
พระพุทธศาสนานั้น ไดมีการวางแนวทางแนวคิด การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็น
ไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาวพุทธนั้นพระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการ
คณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอัน เปน แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว
๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามี
ตําแหนงอะไรบาง แตละตําแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครสั่งการใคร เปนตน
๓. การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนง
ที่กําหนดไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน
๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว
๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีป ญหา
และอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริต
ตอหนาที่
คําสําคัญ : การบริหาร, การจัดการ, พระพุทธศาสนา
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ABSTRACT
This article aims to compare the administrative management in Buddhism. By
comparison market It can be seen that the administrative affairs in Buddhism there.
Have orientation concept Managed by Buddhism. It can be seen that the suffering of
our Buddhist, he had a vision of long-term management of the clergy from the
modern era to the present, as a way to compare the present application.
1. Planning (Planning) means the practices, policies and measures to achieve
goals
2. Organizing (Organizing) is to determine the chain of command in the
organization. What is the position Each position has a power broker like.
3. Anyone who orders the appointment of personnel (Staffing) refers to the
recruitment, appointment, come in a predetermined position. By the use of the suit
4. The director (Directing) is assigned to the command and each party has
performed as planned
5. Control (Controlling) is to track how each worker. Where to go Barriers
have occurred and where the key is to prevent a drop off duty. desert Or
malpractice
Keyword : Administration, Management, Buddhism
๑. บทนํา

๔
มนุษยโลกที่เกิดมาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ทุกคนตางก็มีเหตุปจจัยที่ตองดําเนินชีวิตใหมีความ
เปนไปตามหลักการตามระบบกลไกลตาง ๆ บางก็สําเร็จในชีวิต บางก็ลมเหลวไมประสพความสําเร็จ
ในหนาที่การงานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหชีวิตของตนเองและของบุคคลอื่น ตลอดถึ งการดํ าเนิ น การ
บริหารจัดการตาง ๆ ตามองคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
นําหลักการบริหารจัดการตามทฤษฎี ที่มีนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวเอาไว ก็เพื่อใหการบริหารจัดการ
นั้นบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวโดยใชวัตถุอุปกรณนอย แตไดประโยชนมาก
ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้น
เปนรูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุ ทธเจาทรง
แสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย ซึ่งทําใหเกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก
ใหมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น
มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธานในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมี
สมาชิ กพระสาวกรวมกั นในการบริ ห ารจัดการคณะสงฆ เพื่อความมั่น คงในบวรพระพุ ท ธศาสนา
ตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัยปจจุบันนี้
๒. ความหมายของการบริหารจัดการ
คํา ว า การบริ ห ารจั ด การ ในภาษาอั ง กฤษใช ร ว มกั น อยู ๒ คํ า คื อ Administration กั บ
Management ซึ่ ง คํ า ว า Administration มั ก นิ ย มใช ใ นทางการบริ ห ารราชการ ส ว นคํ า ว า
Management มักใชในการบริหารธุรกิจ แตก็เปนคําที่นิยมใชแทนกันได เพราะมีความหมายไปใน
ทางการบริหารจัดการเชาเดียวกัน มีนักวิชาการและผูรูหลายทานไดกลาวถึง “ความหมายของการ
บริหารจัดการ” ไวดงนี้
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางาน ให
สําเร็จโดยอาศัยผูอื่น เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรม สองวัน
นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเป น
ครั้ง แรกแก ป ญ จวั ค คี ย ซึ่ งทํ า ให เกิ ด สั ง ฆรั ต นะขึ้ น เมื่ อ มี สั ง ฆรัต นะเป น สมาชิ ก ใหม เกิ ด ขึ้ น ใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ๑

๑

พรระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓.

๕
ประยุทธ เจริญสวัสดิ์ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใด ๆที่ปฏิบัติ
ตนเปนผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาที่จัดระเบียบและดํารงไวซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เปนคน วัสดุ
เงิน ทุน ฯลฯ) ของกลุมหรือกลุมงาน เพื่อให กลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุ ประสงคได
อยางมีปะสิทธิภาพ๒
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ศาสตรที่ตองใชศิลปและเทคนิค อยาง
สูงเพื่อการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ
ตองานนั้น๓
วัชรี บูรณสิงห ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาไดเปน
๓ ทาง คือ๔
๑) ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญ ชาและผูใตบังคับบั ญชาตามลําดับ
ขั้นตอนของสายบังคับบัญชา
๒) ทางหนาที่ เปนขั้นตอนของหนวยงานที่ระบุหนาที่ บทบาท ความรับผิดชอบและเครื่อง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหสําเร็จตามเปนหมาย
๓) ทางการปฏิบัติ เปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณที่บุคคลตอบุคคลกําลังมี
ปฏิสัมพันธ หรือรวมทําปฏิกิริยาเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา ไดกลาววาการบริหาร หมายถึงการที่บุคคล
ตั้งแต ๒ คนขึ้นไปรวมมือกันดาเนินกิจ การเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใชทรัพยากรการ
บริหารที่เหมาะสม๕
วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา การบริห าร หมายถึง กระบวนการดาเนิน งานเพื่ อให บรรลุ
เปาหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดการองคการ
๒

ประยุทธ เจริญสวัสดิ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
, ๒๕๔๐), หนา ๓.
๓
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, ๒๕๓๗), หนา ๙.
๔
วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๔๓), หนา ๙.
๕
วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา,
๒๕๒๙), หนา ๖.

๖
การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๖
สมยศ นาวีการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบตอผลการดาเนินงานระยะยาว ขององคการประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ
และการควบคุมกลยุทธ จะมุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอก
และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท๗
วีระ อาพันสุข ไดกลาวไววา การบริหารตองใชความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
บริ ห ารงานต องอาศั ย บุ ค คล (Man) เงิน ทุน (Money) อุป กรณ ตา งๆ (Material) และการจั ด การ
(Management) และควรนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการสรางความมั่นคง
ทางจิตใจ๘
สรุ ป ได ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารนั้ น จะครอบคลุ ม ถึ ง หน า ที่ ในการบริ ห ารอั น
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค ประกอบที่สําคัญ ของการบริ ห าร จะประกอบด ว ย
วัตถุป ระสงคที่ แนน อน ทรัพ ยากรในการบริห าร มี ความประสานระหวา งกัน และประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีสวนรวม และ
การบริหารเชิงกลยุทธ
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
แนวคิดเกี่ ย วกับ การบริห ารจั ดการ จากทัศนะของนัก วิช าการที่ ห ลากหลาย ขอประมวล
เนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี (ว. วชิ ร เมธี ) ได ก ล า วว า ผู บ ริ ห ารงานที่ ดี จ ะต อ งมี วิ ธี ก าร
บริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบ ริห ารงาน คือจะตองมีความหนักแนนมั่นคง
และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานให
๖

วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทาง การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย
วิสุทธิ,์ ๒๕๔๒), หนา ๑.
๗
สมยศ นาวีการ, การบริห ารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),
หนา ๑๒.
๘
วีระ อาพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ,
๒๕๒๖), หนา ๑-๑๐.

๗
ลูกน องทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองได ชวยแบ งเบา
ภาระของตัวเอง ดังนั้นผูบริหารที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ๙
เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการบริหาร ไวดังนี้
๑) หนาที่ทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร
๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัด องคก าร (Organizing) การบั งคั บ บั ญ ชาสั่ งการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)
๒) ผูบริหารจะตองมีลักษณะพรอมดวยความสามารถทางรางกายจิตใจไหวพริบ การศึกษาหา
ความรูเทคนิคการทางานและประสบการณตางๆ
๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติสาหรับผูบริหาร ๑๔ ขอ คือ
(๑) หลักการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (Authority and responsibility)
(๒) หลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)
(๓) หลักการมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of direction)
(๔) หลักการธํารงไวซึ่งสายงาน (Scalar of chain)
(๕) หลักการแบงงานกันทา (Division of work, or specialization)
(๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)
(๗) หลักของการถือประโยชนสวนบุคคลรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of
individual to general interest)
(๘) หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน (Remuneration)
(๙) หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง (Centralization)
(๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบรอย (Order)
(๑๑) หลักของความเสมอภาค (Equity)
(๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการวาจางทางาน (Stability of tenure)
(๑๓) หลักของความคิดริเริ่มสรางสรรค (Initiative)
(๑๔) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) ๑๐
๙

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พริ้นติ้งแอนดพลับลิชซิ่ง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒.
๑๐
Fayol Henri, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill,
1930), PP. 17-18.

๘
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดกลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เช นโพสดคอรบ
(POSDCoRB) เกิ ด จากแนวคิด ของลู เธอร กู ลิ ค (Luther Gulick) และลิ น ดอลเออร วิ ค (Lyndall
Urwick) ประกอบด ว ยขั้ น ตอนการบริห าร ๗ ประการ ได แ ก การวางแผน (Planning) การจั ด
องค ก าร (Organizing) การบ ริ ห ารงาน บุ คคล (Staffing) การอํ าน วยการ(Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก
การวางแผน (Planning) การจั ด องค ก าร (Organizing) การบั ง คั บ การ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) แ ล ะการควบคุ ม งาน ( Controlling) หรื อ รวมเรี ย กว า พอคค
(POCCC)๑๑
ธงชัย สันติ วงศ ไดกลาววา การบริหารงานเป นภาระหนาที่ผูนํากลุมซึ่ งจะตองจั ดการให
ทรัพ ยากรทั้งที่เป นตั วตนและวัตถุส ามารถประสานเข าดวยกัน เพื่ อรวมกัน ทํ างานเป น องคก รที่ มี
ประสิทธิภาพไดและในขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกได
อยางดีที่สุด๑๒
สรุปไดวา แนวคิดจากการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มีบุคคลตั้งแต ๒
คนขึ้นไป รวมกันทํางานใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศาสตรและ
ศิลป กลาวคือมี หลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีที่เชื่อถือได เปนภาระหนาที่ของผูนํากลุมซึ่งจะตอง
จัดการใหทรัพ ยากรทั้งที่เปน ตัวตน และวัตถุสามารถประสานเขาดวยกัน เพื่อรวมกัน ทํ างานเป น
องคกรที่มีประสิทธิภาพได ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนองตองมี
ความหนั ก แน น มั่ น คงและสามารถเป น เสาหลั ก ในการสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ลู ก น อ งได มี
ความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจ
ให แ ก ลู ก น อ งได ช ว ยแบ ง เบาภาระของตนเองจึ ง จะทํ า ให ก ารงานประสบความสํ า เร็ จ ดั ง ที่ ได
ตั้งเปาหมายไว
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
๑๑

วิ รั ช วิ รั ชนิ ภ าวรรณ, การบริห ารเมื องหลวงและการบริห ารท องถิ่น : สหรัฐ อเมริก า อัง กฤษ
ฝรั่งเศส ญี่ปุน และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙.
๑๒
ธงชั ย สัน ติวงศ , องค การและการบริหาร, พิม พครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒ นาพานิช,
๒๕๓๗), หนา ๒๖.

๙
จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกั บการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่ หลากหลาย
ขอประมวลเนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
กู ลิ ค (Gulick) ได เสนอหน า ที่ ข องผู บ ริ ห าร (Functions of Executives) ไว ๗ ประการ
ดังนี้๑๓
๑. P (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไวลวงหนาวาจะทําอะไร
ทําอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
๒. O (Organizing) หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงาน การแบง
สวนงาน การจัดสายงาน
๓. S (Staffing) หมายถึ ง การจั ด ตั ว บุ ค คล เป น การบริ ห ารบุ ค คล อั น ได แ ก การจั ด
อัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการ
ทํางาน และการใหพนจากงาน
๔. D (Directing) ห ม าย ถึ ง การอํ า น ว ย ก าร การตั ด สิ น ใจ การวิ น ิ จ ฉั ย สั ่ งการการ
ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน
๕. Co (Coordinating) หมายถึ ง การประสานงาน การประสานกิ จ กรรมต า งๆ ของ
หนวยงานใหเกิดความรวมมือ ดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน
๖. R (Reporting) หมายถึ ง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหแกผูบริหาร
และสมาชิกของหนวยงานใหทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาเพียงใด
๗. B (Budgeting) หมายถึ ง การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบัญชีการใชจายเงิน
การควบคุม การตรวจสอบดานการเงิน
วิลเลียม อูชิ (William Ouchi) ไดกลาวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจาก
การศึ กษาการบริห ารของธุ รกิจญี่ ปุน และสหรัฐอเมริก าและไดทําการประสมประสานกัน โดยมี
แนวคิดดานการบริหาร ดังนี๑๔
้
๑) การจางงานระยะยาว
๑๓

วิ ส ากุ ล กองทองนอก, “การนํา ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่น ไปใช ในการจั ด การศึก ษาของโรงเรีย น สังกั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
ราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๔๓), หนา ๓๒.
๑๔
Ouchi William, Organization and Managemen, ( Eaglewood Cliffs : Prentice
Hill,1971), P. 283.

๑๐
๒) การตัดสินใจเปนเอกฉันท
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
๔) การประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป
๕) การควบคุมในตัวเองไมเปนทางการโดยมีการวัดผลอยางชัดเจน และเปนทางการ
๖) เสนทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง
๗) มีความเกี่ยวของในลักษณะครอบครัว
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จ
โดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบ ริหาร
เปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC”
ดังนี้ คือ๑๕
๑. P คือ Planning หมายถึ ง การวางแผน เป น การกํ าหนดแนวทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบ ริห ารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กว างไกลเพื่ อกําหนดทิศทางของ
องคกร
๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพัน ธ
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ
๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุ คลากรใหมการพัฒนาบุ คลากร
และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน
๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการตาม
แผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา
๕. C คือ Controlling หมายถึง การกากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร
ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ คือ๑๖
๑. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบ างที่ จะต องลงมื อ
ปฏิ บั ติ ต ามลาดั บ วางแนววิ ธี ป ฏิ บั ติ พ ร อ มด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค ข องการปฏิ บั ติ งานนั้ น ก อ นลงมื อ
ปฏิบัติการ
๑๕

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓-๕.
๑๖
ติณ ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙),
หนา ๒๔-๒๖.

๑๑
๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารโดยกําหนด
อํ านาจหนา ที่ข องหน ว ยงานยอ ยหรือตํ า แหนงตางๆ ของหนว ยงานให ชั ดเจนพรอมด ว ยกํ าหนด
ลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลาดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป
๓. การจัดคนเขาทางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหาร
บุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแตงตั้งการฝกอบรม และการพัฒนา
บุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการบํารุงรักษา
สภาพของการทางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป
๔. การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะหและ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นๆ
๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานย อยหรือ
ตําแหนงตางๆ ในองคการ เพื่อกอให เกิดการทางานที่ มีประสิทธิภาพไมมีการทางานที่ซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ
๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งบนและลาง เพื่ อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอื่นจะเปนการ
สรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย
๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทางบประมาณการเงิน วางแผน
หรือโครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม
ธีร ะรัต น กิ จ จารั ก ษ ได เสนอแนวคิ ด ของสมาคมผู บ ริห ารการศึ ก ษาแห งสหรั ฐ อเมริ ก า
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว ๕ ประการ คือ๑๗
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิ บั ติงานใน
อนาคตใหตรงเปาหมายที่ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทาวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ไว
ลวงหนา
๒. การแสวงหา การกําหนดตั วบุ คคลและอุป กรณ (Allocation) หมายถึ ง การแสวงหา
กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จาเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๗

ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณ ฑิตวิทยาลัยคณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗.

๑๒
๓. การเสริม กํ าลังบํ ารุง (Stimulation) หมายถึ ง การบํ า รุ งขวั ญ กระตุ น และส งเสริม ให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ
๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหน วยงานยอยทุ ก
หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบั ติงาน
ของผูอื่น และเพื่อใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก
๕. การประเมิ น ผลงาน (Evaluation) หมายถึ ง การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานทุ กระยะให
ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดทาย
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดทาย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะไดตามเปาหมายที่ตั้งไวตั้งแตตนเพื่อวางแผนใหม
สาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
สรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคม
ที่ผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งที่เปน
องคก รที่ เป น หน ว ยงานของรั ฐและเอกชน ให บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงคต ามเป า หมายโดยพั ฒ นา
ทรัพยากรมาใชให ประหยัด ซึ่งการดําเนิ นการดังกลาวนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลป เพื่อให บุคคล
ตางๆ เกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเปนภารกิจที่ผูบริหารตองปฏิบัติ
หนาที่ตามลาดับขั้นตอน เปนระบบมีการวางแผน การจัดองคการหรือการจัดหนวยงานตางๆ ภายใน
องค กร การสรรหาบุ คคลเข าทางาน การสั่งการการประสานงาน การรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
การงบประมาณ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร
๕. พุทธวิธีการบริหาร
วิธีการที่พระพุ ทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบมาจนถึงปจจุบั นเป น
เวลากว า ๒,๕๐๐ ป เป น ข อ มู ล ให เราได ศึ ก ษาเรื่อ งพุ ท ธวิ ธี บ ริ ห าร นอกจากนี้ ยั งมี พุ ท ธพจน ที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึง
พุทธวิธีการบริหาร
เราจะพิ จ ารณาพุ ท ธวิ ธี บ ริ ห ารในประเด็ น ที่ เกี่ ย วกั บ การวางแผน การจั ด องค ก ร การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ดังนี้
๕.๑ พุทธวิธีในการวางแผน

๑๓
เมื่อวาตามคํานิยามและหนาที่ของนักบริหารดังกลาวมานี้ เราตองยอมรับวา หลังจากการ
ตรัสรูในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองค
เดียว ในขั้นนั้นยังไมมีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหมเขามาใน
พระพุทธศาสนา เหตุการณนี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจา
แสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคียในวันอาสาฬหบูชา ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็น ธรรม
แล วขอบวชเปน พระภิ กษุ รูป แรกในพระพุท ธศาสนา พระพุท ธเจ าทรงประทานการอุ ปสมบทแก
ทานอัญญาโกณฑัญญะ ดวยพระพุทธดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอ
จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด
๕.๒ พุทธวิธีในการจัดองคกร
ในการรับสมาชิกใหมเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดใหสมาชิก
ทุกคนเริ่มตนจากศูนย นั่นคือ ไมมีการอนุญาตใหนําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหนงหนาที่ในเพศฆราวาส
เขามาในองคกรคณะสงฆ ดังพุทธพจนที่วา “เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสายคือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทร
เหมือนกันวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เชนเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะ
เชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน
๕.๓ พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารงานบุ ค คลในพระพุ ท ธศาสนา เริ่ ม ตั้ งแต ก ารรั บ คนเข า มาบวช ที่ ต อ งมี ก าร
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก
กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆผูเปนประธานในพิธีอุปสมบทเรียกวาพระอุปชฌาย การ
รับคนเขามาอุปสมบทตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะสงฆที่ประชุมพรอมกันในอุโบสถ
ที่ประกอบพิธีอุปสมบท
๕.๔ พุทธวิธีในการอํานวยการ
การอํานวยการใหเกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ทั้งนี้
เพราะไมมีระบบการใชกําลังบังคับใหปฏิบัติตามผูนําในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทําตามคําสั่ง
ของผู บ ริหารหรือไมจึงขึ้น อยู กับ ภาวะผูนําในผูบริห ารเป นสําคัญ อะไรคื อความแตกตางระหว าง
ผูบริหารกับผูนํา
ผูบริหาร คือ ผูที่ทําใหคนอื่นทํางานตามที่ผูบริหารตองการ

๑๔
ผูนํา คือ ผูที่ทําใหคนอื่นตองการทํางานตามที่ผูนําตองการ
ดังนั้ น ผู บริห ารเชิงพุท ธตอ งมี ภ าวะผูนํา คือ มีความสามารถในการจู งใจให คนเกิดความ
ตองการอยากปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร
บุคคลที่จ ะเป นผู บ ริห ารตองมีคุ ณสมบัติ สําคัญ ๒ ประการดั งกลา วมาแล ว คื อ อั ตตหิ ต
สมบั ติ หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะกับการเปนผูนํา และปรหิ ตปฏิบั ติ
หมายถึงความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมและองคกรของตน
๕.๕ พุทธวิธีในการกํากับดูแล
การกํ ากั บ ดูแ ลเป น การควบคุม สมาชิก ภายในองค กรให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ บรรลุ ผลตาม
วัตถุประสงคที่วางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับ ดูแลคณะสงฆเป นอย างยิ่ง ดังที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพื่อความผาสุกแหง
คณะสงฆ เพื่อขมบุคคลผูไรยางอาย เพื่อป องกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต
เพื่อความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา
สรุป
การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาว
พุทธนั้นพระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึง
ปจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอัน เปน แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว
๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหนงสายบังคับบัญชาในองคการ วามี
ตําแหนงอะไรบาง แตละตําแหนงมีอํานายหนาที่เชนไร ใครสั่งการใคร เปนตน
๓. การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนง
ที่กําหนดไว ตามหลักแหงการใชคนใหเหมาะกับงาน
๔. การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสั่งการและมอบหมายใหแตละฝายไดปฏิบัติงาน
ตามแผนที่วางไว

๑๕
๕. การควบคุม(Controlling) คือ การติดตามดูวาแตละฝายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีป ญหา
และอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริต
ตอหนาที่
พระพุทธศาสนาเผยแผไปทั่วทุกมุมโลกก็ดวยวิสัยทัศนของพระองค พระพุทธศาสนาที่เจริญ
ยั่งยืนมา ๒๕๕๙ ป การศึกษาพระธรรมวินัย พุทธจริยาวัตรตาง ๆ ซึ่งนํามาประยุกตใชในการบริหาร
จัด การในกิจการงาน องคกรตาง ๆ มาปฏิ บัติบริห ารจั ด การตามแนวพระพุ ท ธศาสนาก็ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บรรณานุกรม

๑๖
๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Parimary sources)
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรป ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
(๑) หนังสือ :
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การ. วัด พัฒ นา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิ มพ การศาสนา,
๒๕๔๓.
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