
๒ 

 

การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา 

THE MANAGEMENT OF MANAGED BY BUDDHISM 
 

พระครูวินัยธร ปญญา ปฺญาวโร (ศรีสมุทร)*  

PHRAKHRUWINAITHONPANYA PANYAWARO (SRISAMUT)* 
 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการทั่วไปกับการบริหารจัดการ

ในทางพระพุทธศาสนา โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งจะเห็นไดวาการบริหารกิจการในทาง

พระพุทธศาสนานั้น ไดมีการวางแนวทางแนวคิด การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็น

ไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาวพุทธนั้นพระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการ

คณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึงปจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไว  

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 มีปญหา

และอุปสรรคเกิดขึ้นท่ีใด 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 
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 มนุษยโลกที่เกิดมาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้ทุกคนตางก็มีเหตุปจจัยที่ตองดําเนินชีวิตใหมีความ

เปนไปตามหลักการตามระบบกลไกลตาง ๆ บางก็สําเร็จในชีวิต บางก็ลมเหลวไมประสพความสําเร็จ

ในหนาที่การงานตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหชีวิตของตนเองและของบุคคลอ่ืน ตลอดถึงการดําเนินการ

บริหารจัดการตาง ๆ ตามองคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ

นําหลักการบริหารจัดการตามทฤษฎี ที่มีนักวิชาการตาง ๆ ไดกลาวเอาไว ก็เพ่ือใหการบริหารจัดการ

นั้นบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวโดยใชวัตถุอุปกรณนอย แตไดประโยชนมาก 

ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการบริหารจัดการเหมือนกัน การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้น

เปนรูปธรรม สองวัน นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรง

แสดงธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกปญจวัคคีย ซึ่งทําใหเกิดสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก 

ใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น 

มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประธานในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา และมี

สมาชิกพระสาวกรวมกันในการบริหารจัดการคณะสงฆ เพ่ือความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนา 

ตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดถึงในสมัยปจจุบันนี ้

 

๒. ความหมายของการบริหารจัดการ 

 คําวา การบริหารจัดการ ในภาษาอังกฤษใชรวมกันอยู ๒ คํา คือ Administration กับ 

Management ซึ่ งคํ าว า Administration มักนิ ยมใช ในทางการบริห ารราชการ สวนคํ าว า 

Management มักใชในการบริหารธุรกิจ แตก็เปนคําที่นิยมใชแทนกันได เพราะมีความหมายไปใน

ทางการบริหารจัดการเชาเดียวกัน มีนักวิชาการและผูรูหลายทานไดกลาวถึง “ความหมายของการ

บริหารจัดการ” ไวดงนี้ 

 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง การทํางาน ให

สําเร็จโดยอาศัยผูอื่น เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเปนรูปธรรม สองวัน

นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรู นั้นคือวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเปน

ครั้งแรกแกปญจวัคคีย ซึ่งทําให เกิดสังฆรัตนะข้ึน เมื่อมีสังฆรัตนะเปนสมาชิก ใหมเกิดขึ้นใน

พระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาตองบริหารคณะสงฆ๑ 

                                                           
              ๑พรระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓. 



๕ 

 

 ประยุทธ เจริญสวัสด์ิ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใด ๆท่ีปฏิบัติ

ตนเปนผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาท่ีจัดระเบียบและดํารงไวซึ่งสภาพภายใน (ทั้งท่ีเปนคน วัสดุ 

เงินทุน ฯลฯ) ของกลุมหรือกลุมงาน เพ่ือใหกลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคได

อยางมีปะสิทธิภาพ๒ 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิไดกลาววา การบริหาร หมายถึง ศาสตรท่ีตองใชศิลปและเทคนิค อยาง

สูงเพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ

ตองานนั้น๓ 

 วัชรี บูรณสิงห ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซ่ึงพิจารณาไดเปน 

๓ ทาง คือ๔ 

 ๑) ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ

ขั้นตอนของสายบังคบับัญชา 

 ๒) ทางหนาที่ เปนขั้นตอนของหนวยงานที่ระบุหนาที่ บทบาท ความรับผิดชอบและเครื่อง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหสําเร็จตามเปนหมาย 

 ๓) ทางการปฏิบัติ เปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณที่บุคคลตอบุคคลกําลังมี

ปฏิสัมพันธ หรือรวมทําปฏิกิริยาเก่ียวของซึ่งกันและกัน 

 วินัย สมมิตร สมัย รื่นสุข และสุนทร ศรีศึกษา ไดกลาววาการบริหาร หมายถึงการที่บุคคล

ตั้งแต ๒ คนขึ้นไปรวมมือกันดาเนินกิจการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใชทรัพยากรการ

บริหารที่เหมาะสม๕ 

 วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดการองคการ 

                                                           
              ๒ประยุทธ เจริญสวัสดิ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

, ๒๕๔๐), หนา ๓. 

              ๓ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง

, ๒๕๓๗), หนา ๙.  

              ๔วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๓),   หนา ๙. 

               ๕วินัย สมมิตร, สมัย รื่นสุข และสุนทร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, 

๒๕๒๙),  หนา ๖. 
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การวางแผน การติดตาม และการควบคุม๖ 

 สมยศ นาวีการ ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการ

บริหารที่มีผลกระทบตอผลการดาเนินงานระยะยาว ขององคการประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ 

และการควบคุมกลยุทธ จะมุงตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายนอก 

และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายในสภาพแวดลอมภายในบริษัท๗ 

 วีระ อาพันสุข ไดกลาวไววา การบริหารตองใชความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ

บริหารงานตองอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณตางๆ (Material) และการจัดการ 

(Management) และควรนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการสรางความมั่นคง

ทางจิตใจ๘ 

 สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหนาที่ ในการบริหารอัน

ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการหรือการมอบหมายงานการประสานงาน การ

รายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญของการบริหาร จะประกอบดวย 

วัตถุประสงคที่แนนอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหวางกัน และประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีสวนรวม และ

การบริหารเชิงกลยุทธ 

 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่หลากหลาย ขอประมวล

เนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ไดกลาววา ผูบริหารงานที่ดีจะตองมี วิธีการ

บริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือจะตองมีความหนักแนนมั่นคง

และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานให
                                                           
              ๖วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทาง การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย

วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา ๑. 

              ๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),      

หนา ๑๒. 

              ๘วีระ อาพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพครั้งที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ, 

๒๕๒๖), หนา ๑-๑๐. 



๗ 

 

ลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบา

ภาระของตัวเอง ดังนั้นผูบริหารที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ๙ 

 เฮนรี ่ฟาโย (Henri Fayol) ไดสรุปสาระสําคัญของหลักการบริหาร ไวดังนี้ 

 ๑) หนาท่ีทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร 

๕ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ 

(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 

 ๒) ผูบริหารจะตองมีลักษณะพรอมดวยความสามารถทางรางกายจิตใจไหวพริบ การศึกษาหา

ความรูเทคนิคการทางานและประสบการณตางๆ 

 ๓) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติสาหรับผูบริหาร ๑๔ ขอ คือ 

  (๑) หลักการเก่ียวกับอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (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) หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (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) หลักของความสามัคค ี(Esprit de corps) ๑๐ 

                                                           
              ๙พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชิรเมธี), คนสําราญงานสําเร็จ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

พริ้นติ้งแอนดพลับลิชซิ่ง จํากัด มหาชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 

              ๑๐Fayol Henri, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 

1930), PP.     17-18. 



๘ 

 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ไดกลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด เชนโพสดคอรบ 

(POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออรวิค (Lyndall 

Urwick) ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร ๗ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัด

องค ก าร  (Organizing) ก ารบ ริห ารงาน บุ คคล  (Staffing) ก ารอํ าน วยการ (Directing) ก าร

ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การ

ประสานงาน (Coordinating) แ ล ะการควบคุมงาน ( Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค 

(POCCC)๑๑ 

 ธงชัย สันติวงศ ไดกลาววา การบริหารงานเปนภาระหนาที่ผูนํากลุมซึ่งจะตองจัดการให

ทรัพยากรทั้งที่เปนตัวตนและวัตถุสามารถประสานเขาดวยกันเพื่อรวมกันทํางานเปนองคกรที่มี

ประสิทธิภาพไดและในขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกได

อยางดีที่สุด๑๒ 

 สรุปไดวา แนวคิดจากการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มีบุคคลตั้งแต ๒ 

คนขึ้นไป รวมกันทํางานใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยศาสตรและ

ศิลป กลาวคือมี หลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีที่เชื่อถือได เปนภาระหนาที่ของผูนํากลุมซึ่งจะตอง

จัดการใหทรัพยากรทั้งที่เปนตัวตน และวัตถุสามารถประสานเขาดวยกัน เพ่ือรวมกันทํางานเปน

องคกรที่มีประสิทธิภาพได ผูบริหารงานที่ดีจะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนองตองมี

ความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มี

ความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจ

ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเองจึงจะทําใหการงานประสบความสําเร็จดังที่ ได

ตั้งเปาหมายไว 

 

๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

                                                           
              ๑๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝร่ังเศส ญี่ปุน และไทย, (กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 

              ๑๒ธงชัย สันติวงศ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๗), หนา ๒๖. 



๙ 

 

 จากการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลากหลาย 

ขอประมวลเนื้อหาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 กูลิค (Gulick) ได เสนอหนาที่ของผูบริหาร (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)  หมายถึง  การจัดตัวบุคคล เปนการบริหารบุคคล อันไดแก  การจัด

อัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการ

ทํางาน และการใหพนจากงาน 

 ๔. D (Directing) ห ม ายถึง  การอํานว ยก าร  การตัด สิน ใจ  การวิน ิจ ฉัย สั ่ งการการ

ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

 ๕. Co (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน การประสานกิจกรรมตางๆ ของ

หนวยงานใหเกิดความรวมมือ ดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน 

 ๖. R (Report ing) หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานใหแกผูบริหาร

และสมาชิกของหนวยงานใหทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาเพียงใด 

 ๗. B (Budgeting) หมายถึง  การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบัญชีการใชจายเงิน 

การควบคุม การตรวจสอบดานการเงิน 

 วิลเลียม อูชิ (William Ouchi) ไดกลาวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจาก

การศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุน และสหรัฐอเมริกาและไดทําการประสมประสานกัน โดยมี

แนวคิดดานการบริหาร ดังนี๑้๔ 

 ๑) การจางงานระยะยาว 

                                                           
              ๑๓วิสากุล กองทองนอก, “การนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน

ราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๔๓), หนา ๓๒. 

              ๑๔Ouchi William, Organization and Managemen, ( Eaglewood Cliffs : Prentice 

Hill,1971),  P. 283. 



๑๐ 

 

 ๒) การตัดสินใจเปนเอกฉันท 

 ๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 

 ๔) การประเมินผลและการเลื่อนตําแหนงแบบคอยเปนคอยไป 

 ๕) การควบคุมในตัวเองไมเปนทางการโดยมีการวัดผลอยางชัดเจน และเปนทางการ 

 ๖) เสนทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับปานกลาง 

 ๗) มีความเก่ียวของในลักษณะครอบครัว 

 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จ

โดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหาร

เปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” 

ดังนี้ คือ๑๕ 

 ๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลเพื่อกําหนดทิศทางของ

องคกร 

 ๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธ

ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตาม

แผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผูนํา 

 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การกากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

 ติณ ปรัชญพฤทธิ์ ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว ๗ ประการ คือ๑๖ 

 ๑. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยางกวางๆ วามีอะไรบางท่ีจะตองลงมือ

ปฏิบัติตามลาดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือ

ปฏิบัติการ 

                                                           
              ๑๕พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หนา ๓-๕. 

              ๑๖ติณ ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙),         

หนา ๒๔-๒๖. 



๑๑ 

 

 ๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหารโดยกําหนด

อํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนด

ลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามลาดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

 ๓. การจัดคนเขาทางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงานการบริหาร

บุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแตงตั้งการฝกอบรม และการพัฒนา

บุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน และการบํารุงรักษา

สภาพของการทางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

 ๔. การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดวิเคราะหและ

พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นๆ 

 ๕. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตอ สัมพันธกับหนวยงานยอยหรือ

ตําแหนงตางๆ ในองคการ เพ่ือกอใหเกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพไมมีการทางานที่ซ้ําซอนหรือ

ขัดแยงกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ 

 ๖. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งบนและลาง เพ่ือทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะเปนการ

สรางความเขาใจอันดีรวมกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญไปในตัวดวย 

 ๗. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทางบประมาณการเงิน วางแผน

หรือโครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม 

 ธีระรัตน กิจจารักษ ไดเสนอแนวคิดของสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา 

เก่ียวกับกระบวนการบริหารไว ๕ ประการ คือ๑๗ 

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตใหตรงเปาหมายที่ตองการ โดยกําหนดงานที่จะทาวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ไว

ลวงหนา 

 ๒. การแสวงหา การกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา

กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จาเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปได

ดวยด ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                                           
              ๑๗ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยคณะครุศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗. 



๑๒ 

 

 ๓. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก

หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน

ของผูอื่น และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

 ๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให

ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดทาย

เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้น

สุดทาย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะไดตามเปาหมายที่ตั้งไวตั้งแตตนเพ่ือวางแผนใหม

สาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

 

สรุปไดวา ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนกระบวนการทางสังคม

ที่ผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งที่เปน

องคกรที่เปนหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมายโดยพัฒนา

ทรัพยากรมาใชใหประหยัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหบุคคล

ตางๆ เกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเปนภารกิจท่ีผูบริหารตองปฏิบัติ

หนาที่ตามลาดับขั้นตอน เปนระบบมีการวางแผน การจัดองคการหรือการจัดหนวยงานตางๆ ภายใน

องคกร การสรรหาบุคคลเขาทางาน การสั่งการการประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

การงบประมาณ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

 

๕. พุทธวิธีการบริหาร 

 วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งดํารงสืบมาจนถึงปจจุบันเปน

เวลากวา ๒,๕๐๐ ป เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ ยังมีพุทธพจนที่

เก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึง

พุทธวิธีการบริหาร 

 เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่ เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร การ

บริหารงานบุคคล การอํานวยการ และการกํากับดูแล ดังนี ้

 ๕.๑ พุทธวิธีในการวางแผน 



๑๓ 

 

 เมื่อวาตามคํานิยามและหนาที่ของนักบริหารดังกลาวมานี้ เราตองยอมรับวา หลังจากการ

ตรัสรูในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาทรงประทับอยูตามลําพังพระองค

เดียว ในขั้นนั้นยังไมมีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้น เมื่อมีสมาชิกใหมเขามาใน

พระพุทธศาสนา เหตุการณนี้เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได ๒ เดือน นั่นคือ เม่ือพระพุทธเจา

แสดงปฐมเทศนาแกพระปญจวัคคียในวันอาสาฬหบูชา ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม

แลวขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบทแก

ทานอัญญาโกณฑัญญะ ดวยพระพุทธดํารัสวา “เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอ

จงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด 

 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 

การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแตการรับคนเขามาบวช ที่ตองมีการ

กลั่นกรองโดยคณะสงฆ พระพุทธเจาทรงมอบความเปนใหญใหคณะสงฆในการใหการอุปสมบทแก

กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆผูเปนประธานในพิธีอุปสมบทเรียกวาพระอุปชฌาย การ

รับคนเขามาอุปสมบทตองไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะสงฆที่ประชุมพรอมกันในอุโบสถ

ที่ประกอบพิธีอุปสมบท 

๕.๔ พุทธวิธีในการอํานวยการ 

           การอํานวยการใหเกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ทั้งนี้

เพราะไมมีระบบการใชกําลังบังคับใหปฏิบัติตามผูนําในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะทําตามคําสั่ง

ของผูบริหารหรือไมจึงข้ึนอยูกับภาวะผูนําในผูบริหารเปนสําคัญ อะไรคือความแตกตางระหวาง

ผูบริหารกับผูนํา 

ผูบริหาร คือ ผูที่ทําใหคนอื่นทํางานตามที่ผูบริหารตองการ 



๑๔ 

 

    ผูนํา คือ ผูที่ทําใหคนอ่ืนตองการทํางานตามที่ผูนําตองการ 

          ดังนั้น ผูบริหารเชิงพุทธตองมีภาวะผูนํา คือ มีความสามารถในการจูงใจใหคนเกิดความ

ตองการอยากปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร 

           บุคคลที่จะเปนผูบริหารตองมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการดังกลาวมาแลว คือ อัตตหิต

สมบัติ หมายถึงความเพียบพรอมดวยคุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะกับการเปนผูนํา และปรหิตปฏิบัติ 

หมายถึงความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสวนรวมและองคกรของตน 

๕.๕ พุทธวิธีในการกํากับดูแล 

           การกํากับดูแลเปนการควบคุมสมาชิกภายในองคกรใหปฏิบัติหนาที่เพ่ือบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปนอยางยิ่ง ดังที่

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือใหพระสงฆใชเปนมาตรฐานควบคุมความประพฤติใหเปนแบบ

เดียวกัน พระพุทธเจาทรงใหเหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการ เชน เพื่อความผาสุกแหง

คณะสงฆ เพ่ือขมบุคคลผูไรยางอาย เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต 

เพ่ือความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา 

สรุป 

 การบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราชาว

พุทธนั้นพระองคมีวิสัยทัศนอันยาวไกลในการบริหารจัดการคณะสงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลตลอดมาถึง

ปจจุบันมีวิธีการเปรียบเทียบประยุกตใชในสมัยปจจุบันดังนี ้

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเปนแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วางไว 

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 มีปญหา

และอุปสรรคเกิดขึ้นท่ีใด และสําคัญ คือ การปองกันไมใหยอหยอนตอหนาที่ ละทิ้งหนาที่ หรือทุจริต

ตอหนาที่ 

พระพุทธศาสนาเผยแผไปท่ัวทุกมุมโลกก็ดวยวิสัยทัศนของพระองค พระพุทธศาสนาที่เจริญ

ยั่งยืนมา ๒๕๕๙ ป การศึกษาพระธรรมวินัย พุทธจริยาวัตรตาง ๆ ซึ่งนํามาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการในกิจการงาน องคกรตาง ๆ มาปฏิบัติบริหารจัดการตามแนวพระพุทธศาสนาก็จะบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 



๑๖ 

 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Parimary sources) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

 

(๑) หนังสือ : 

 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๔๓. 

คณาจารยภาควิชาบริหารรัฐกิจ. สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 
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