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ในปั จจุบ ัน การบริห ารงานหรือการจัด การองค์ก ารมีความจําเป็ นต้องใช้ศาสตร์ใ นการบริหารงาน อย่า ง
หลีกเลีย9 งไม่ได้ เนื9องจากโลกในยุคปั จจุบนั เป็ นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมทีแ9 สวงหากําไร และมีการแข่งขัน เพื9อให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ทัง> ในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหาร
สมัยใหม่เข้ามาเป็ นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มนี ักวิชาการทางตะวันตกกําลังสนใจ
หลักการในทางพระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กบั หลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่าการที9จะใช้
หลักการ วิธกี าร หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ยังเป็ นหลักการทีย9 งั ยึดกับวัตถุ รวมทัง> มีผู้แพ้ผูช้ นะ เป็ น
การบริหารจัดการทีม9 ุ่งหวังกําไรและการแข่งขัน ดังนัน> เมื9อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทํา
ให้เขารูว้ ่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการทีย9 งยื
ั 9 นและดํารงความเป็ น มนุ ษย์ทจ9ี ะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนัน9 คือ ศาสตร์ใน
การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึง9 ในทีน9 >ีจะได้กล่าวถึง หลักการบริหารงานสมัยใหม่กบั หลักการบริหารงานเชิงพุทธ
ศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็ นแนวทางทีม9 คี วามสอดคล้องกับหลักการบริหาร
สมัยใหม่ จะทําให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด9 ใี นการบริหาร

Abstract
At present, It is necessary to use a science in organizational administration or management
because the current global is capitalist system or consumerism system which seek profits and compete to go
ahead the rivals both in terms of administration and organizational development. To achieve the goals of the
organization, the principle of modern administration or management is applied as a strategy. Meanwhile,
western academics are interested in applying and mixing the principles of Buddhism with the principle of
administration because the principles, methods and techniques of western academics are based on the
object only. Using the principle of modern administration leads to the loser, the winner, profit and competition.
While administration of Buddhism style is more sustainable which make people live together in peace.
Comparison of the administration principles of modern style and Buddhism style was performed in this study
to prove that these two administration styles can be integrated to improve efficiency and effectiveness of
organizational administration.
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บทนํา
ในสมัยครัง> พุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเปลีย9 นแนวความคิดเกีย9 วกับมนุ ษย์และจุดมุ่งหมายของมนุ ษย์จากแนว
เดิม ซึง9 เป็ นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอ9นื ๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมันในตั
9 วตน (อัตตา) ทํา
ให้เกิดความทุกข์ขน>ึ ในสังคม ทําให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคม ส่วนการละตัวตน จะทําให้คนเรามีความสํานึกต่อ
สังคมได้ มากขึน> การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระบบสังคมเสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลีย9 นแปลงสังคมย่อมติดขัดที9
ผูป้ กครองซึง9 รักษาอํานาจของตนเนื9องจากตนมีฐานะทีด9 อี ยู่แล้ว ดังนัน> จึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา
ทีถ9 อื ว่าเป็ นต้นแบบของการบริหารทีม9 าตัง> แต่สมัยพุทธกาลดังนี>1
1. ในการบัญญัตพิ ระวินยั มีการบัญญัตพิ ระวินยั เพื9อใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็ นหลักปฏิบตั ขิ องพระภิกษุ แต่
พระวินัยนัน> เป็ นพุทธบัญญัตทิ งั > หมด หาใช่สงฆ์หรือผูแ้ ทนสงฆ์เป็ นผู้บญ
ั ญัติ อย่างทีร9 ฐั สภาเป็ นผู้บญ
ั ญัติกฎหมายใน
ระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัตพิ ระวินยั ก็เพื9อให้สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ
ทําให้ประชาชนเกิดความเลื9อมใสและเป็ นเครื9องส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรม ดังข้อความว่า
ดูกรภิกษุ ทงั > หลาย เพราะเหตุนัน> แล เราจักบัญญัติสกิ ขาบทแก่ภิกษุ ทงั > หลาย อาศัย อํานาจประโยชน์ 10
ประการ คือ เพื9อความดีแห่งสงฆ์ 1 เพื9อความสําราญแห่งสงฆ์ 1 เพื9อข่มผูเ้ ก้อยาก 1 เพื9ออยู่สาํ ราญแห่งภิกษุผมู้ ศี ลี เป็ น
ทีร9 กั ๑ เพื9อป้ องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปั จจุบนั 1 เพื9อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 1 เพื9อความเลื9อมใสของ
ชุมชนทีย9 งั ไม่เลื9อมใส 1 เพื9อความเลื9อมใสยิง9 ของชุมชนที9เลื9อมใสแล้ว 1 เพื9อความตัง> มันแห่
9 งพระสัทธรรม 1 เพื9อถือ
2
ตามพระวินยั 1
2. ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัย เมื9อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรงบริหารพระศาสนาด้วย
พระองค์เอง โดยมีพระสาวกที9สําคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความ
จําเป็ น ต่อมาเมื9อมีพระสาวกเพิม9 ขึน> และมีผูข้ อเข้าอุปสมบทในพุทธศาสนามากขึน> ก็ได้ทรงอนุ ญาตให้พระสาวกให้
อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ ครัน> ต่อมาเมื9อภิกษุ เพิม9 ขึน> อีก
พระองค์ทรงมอบความเป็ นใหญ่ให้แก่สงฆ์ในการทํากิจกรรมทัง> ปวงของพุทธศาสนาเช่นการ ให้บรรพชาอุปสมบท การ
กรานกฐิน การกําหนดเขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็ นต้น ซึ9งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็ นผู้บริหารงานพระศาสนาตาม
ระเบียบทีไ9 ด้ทรงกําหนดไว้นนเอง
ั9
ส่วนการบริหาร คณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนัน> ไม่บญ
ั ญัตใิ นพระวินัย
แต่กไ็ ม่ได้ขดั พระวินยั เป็ นต้น
3. ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลกั ษณะบางอย่างคล้ายกับสถาบันตุลาการทาง
อาณาจักร มีกฎหรือระเบียบทีส9 งั คมวางไว้เป็ นบรรทัดฐานแห่งการกระทําของบุคคลในสังคม ป้ องกันไม่ให้มกี ารกระทํา
หรือความประพฤติทเ9ี ป็ นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม ฝ่ ายอาณาจักมีกฎหมายเป็ นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ าย
พุทธจักรมีวนิ ัยเป็ นหลัก ทัง> ฝ่ ายอาณาจักร และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวธิ ลี งโทษตาม
โทษานุ โ ทษ แต่ ลกั ษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่ าง กันมาก ความผิดที9
ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สําหรับฝ่ ายอาณาจักรอาจไม่ถอื ว่าผิด เป็ นต้นและจากการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผใู้ ห้ทฤษฎีเกีย9 วกับการบริหาร ไว้หลายท่าน ดังนี>
พงษ์ศกั ดิA ปัญจพรผล กล่าวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย 10 ประการ คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธกี ารปฏิบตั งิ านไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยเกีย9 วกับ
การคาดการณ์ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการ
วางแผน ซึง9 ต้องคํานึงถึงนโยบาย(Policy) เพื9อให้แผนงานทีก9 าํ หนดขึน> ไว้มคี วามสอดคล้องต้องกันในการดําเนินงาน
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2. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพื9อให้งานต่างๆ สามารถดําเนินไปโดย
มีการประสานงานกันอย่างดี
3. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมตามตําแหน่ ง
หน้าทีท9 ร9ี บั ผิดชอบ
4. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที9จะตัดสินใจ แยกแยะและ
วิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทํางานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื9องใดบ้าง
5. การสังการ
9 (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธกี ารวินิจฉัยสังการ
9
รวมทัง> การควบคุมงานและนิเทศงาน
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานทีจ9 ะทําให้การทํางานประจําวันของเจ้าหน้าทีท9 ุกคนเป็ นไปด้วยดี
6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื9อการดําเนินการเป็ นไปด้วยดี และ
ราบรื9น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีจ9 ะทําการประสานงานดีขน>ึ และดําเนินการแก้ไขเมื9อเกิดปั ญหาขึน>
7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกฝ่ ายมีความเข้าใจ
ในงาน เข้ามาร่วมทํางานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงทีส9 าํ คัญยิง9 ของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึง9 เป็ น
เรื9องของ “จิตใจ”
8. การสื9อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพื9อที9จะให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือบุคคลอื9นเปลีย9 นแปลงพฤติกรรมตามทีต9 อ้ งการ
9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิของหน่ วยงานให้แก่ ผู้บริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื9อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้ง
ให้ประชาชนทราบ ซึ9งโดยทัวไปการายงาน
9
จะหมายถึง วิธกี ารของสถาบันหน่ วยงานทีเ9 กีย9 วข้องกับการให้ขอ้ มูลแก่
ผูส้ นใจมาติดต่อสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา/ผูร้ ่วมงาน ความสําคัญของการรายงานนัน> จะต้องตัง> อยู่บนรากฐานของความ
เป็ นจริง
10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธใี น
การบริหารเกีย9 วกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน3
วิ โรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ
1. การวางแผน หมายถึง หน้าทีท9 างการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ เลือกวิธกี ารที9ดี
ทีส9 ดุ ทีจ9 ะให้บรรลุจุดหมายนัน>
2. การจัดองค์การ หมายถึง กําหนดอํานาจหน้าทีแ9 ละตําแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3. การนํ า หมายถึง ความพยายามทําให้มอี ทิ ธิพลต่อผู้อ9นื เพื9อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที9จะก่อให้เกิดความมันใจว่
9 าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบตั ใิ น
ทิศทางทีจ9 ะทําให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมทีพ9 งึ ประสงค์และลดพฤติกรรมทีไ9 ม่พงึ
ประสงค์ลง4
กุลลิ กส์ เอล. และ เออร์วิส เจ. (Gulick L. and Urwick J.) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารนัน> ต้อง
ประกอบด้วย ขัน> ตอนทีส9 าํ คัญหรือทีเ9 รียกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCORB Model” ซึง9 อธิบายตามความหมายได้ดงั นี>
1. การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบตั งิ านไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทํา
อะไรบ้างและทําอย่างไร

3

พงษ์ศกั ดิ ‚ ปั ญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2542), หน้า 64-72.
วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริ หาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทพิ ย์วสิ ุทธิ ‚, 2542),

4

หน้า 11.

2. การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน กําหนดโครงสร้างของหน่ วยงาน การ
จัดสายงานตําแหน่งต่าง ๆ กําหนดอํานาจหน้าทีใ9 ห้ชดั เจน
3. การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็ นการบริหารงานทางด้านบุคคล อันได้แก่
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทํางานทีด9 ี การประเมินผลการทํางาน และ
การให้พน้ จากงาน
4. การอํานวย (D=Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสังการหน่
9
วยงาน ให้เกิดความร่วมมือเพื9อ
ดําเนินไปสูเ่ ป้ าหมายเดียวกัน
5. การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่างๆ ของหน่ วยงาน ให้
เกิดความร่วมมือเพื9อดําเนินไปสูเ่ ป้ าหมายเดียวกัน
6. การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิของหน่ วยงานให้แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื9อนไหวของการดําเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด
6. การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงิน
การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน5
วิ ลเลียม อิ วชี (William Ouchi) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการ
บริหารของธุรกิจญีป9 ่ ุน และสหรัฐอเมริกา และได้ทาํ การประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี>
1. การจ้างงานระยะยาว
2. การตัดสินใจเป็ นเอกฉันท์
3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล
4. การประเมินผลและการเลื9อนตําแหน่งแบบค่อยเป็ นค่อยไป
5. การควบคุมในตัวเองไม่เป็ นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็ นทางการ
6. เส้นทางอาชีพแบบเชีย9 วชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง
7. มีความเกีย9 วข้องในลักษณะครอบครัว6
ดังนัน> การบริหารนัน> มีหลากหลายทฤษฏีและมีหลักการที9คล้ายกันและมีทศิ ทางเดียวกันคือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างสูงสุด และการทีผ9 บู้ ริหารองค์กรต่าง ๆ จะนําทฤษฎีเหล่านัน> มาใช้นัน> ต้องศึกษาอย่างจริงจังถึงความ
เหมาะสมและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดทีอ9 งค์กรจะได้รบั ตลอดจนวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยต่างๆ ทัง> ทางด้านวัฒนธรรมองค์กร
และทรัพยากรทีม9 อี ยู่ แล้วนํามาปรับประยุกต์ใช้จนเกิดเป็ นระบบการบริหารทีด9 มี คี ุณภาพ ก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่องค์กรนัน> ได้
การบริหารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ9งนัน> ก็ขน>ึ อยู่กบั คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ ริหาร
ในการบริหารองค์การเพื9อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส9 ดุ ดังนัน> มีผใู้ ห้แนวคิดเกีย9 วกับหลักธรรมสําหรับ
การบริหารองค์การไว้ ดังนี>
ผู้บ ริห ารต้ อ งมีคุ ณ สมบัติสํา คัญ 2 ประการดัง กล่ า วมานานแล้ว คือ อัต ตหิต สมบัติ หมายถึ ง ความ
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัตสิ ่วนตัวทีเ9 หมาะกับการเป็ นผูน้ ํา และปรหิตตปฏิบตั ิ หมายถึงความมีน>ําใจในการปฏิบตั งิ าน
เพื9อส่วนรวมและองค์การของคน
พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัตแิ ละปรหิตตปฏิบตั ิ จึงสามารถใช้ภาวะผูน้ ําบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาให้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี อัตตหิตสมบัตทิ ส9ี าํ คัญในการบริหารของพระพุทธเจ้าก็คอื ความสามารถในการ

5

Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York: Institute of Public Administration,
1973), pp.18-19.
6
William Ouchi, Organization and Management , (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 1971), p.283.

สือ9 สารกับคนทัวไป
9 ในการสือ9 สารเพื9อการบริหารแต่ละครัง> พระพุทธเจ้าใช้หลัก 4 ส. ซึง9 มีคําอธิบายเป็ นประยุกต์เข้ากับ
การบริหารดังต่อไปนี>7
1. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขัน> ตอนของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้
สมาชิกปฏิบตั ติ ามได้ง่าย
2. สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสยั ทัศน์จนเกิดศรัทธาและความรูส้ กึ ว่า
ต้องฝั นให้ไกลและไปให้ถงึ
3. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื9อมันในตนเองและมี
9
ความกระตือรือร้นในการ
ดําเนินการไปสูเ่ ป้ าหมาย
4. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึง9 จะส่งเสริมให้
สมาชิกมีความสุขในการงาน
ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า คถาคต หมายถึง คนทีพ9 ูดอย่างไร
แล้วทําอย่างนัน> 8 พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผูน้ ําสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ทําให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น
(ยถาวาที ตถาการี)
ยิง9 ไปกว่านัน> การสังการแต่
9
ละครัง> ของพระพุทธเจ้าเป็ นทีย9 อมรับได้ง่ายเพราะไม่ทราบใช้วธิ เี ผด็จการ แต่
ทรงใช้วธิ กี ารแสดงธรรมเป็ นโดยดังทีพ9 ระพุทธเจ้าทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดี ซึง9 เรียกว่า อธิปไตย 3 ประการ
ดังนี>9
1. อัตตาธิปไตย การทําความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็ นทีต9 งั >
2. โลกาธิปไตย การทําความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยกย่อง บันทึก ยึดทัศนะหรือคะแนนนิยมจากคน
อื9นเป็ นทีต9 งั >
3. ธรรมาธิปไตย การทําความดีเพื9อความดี ทําหน้าทีเ9 พื9อหน้าที9 นัน9 คือยึดธรรม คือหน้าทีเ9 ป็ นสําคัญแม้
พระพุทธเจ้าจะประกาศว่า พระองค์เป็ นธรรมราชา แต่ กไ็ ม่ทรงใช้อํานาจเบ็ดเสร็จโดยลําพังพระองค์เองตามแบบ
ราชาธิปไตย ในสมัยนัน> พระพุทธเจ้าทรงกระจายอํานาจในการบริหารให้กบั คณะสงฆ์ดงั กล่าวมาแล้ว ทัง> นี>เพราะ
แรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้ว ย่อมไม่ใ ช่เพื9อความยิ9งใหญ่ ส่วนพระองค์ การบริหารของ
พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่อตั ตาธิปไตย นอกจากนี> พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบริหารกิจการพระศาสนาไปตามคํานินทา และ
สรรเสริญ ของชาวโลก การบริห ารของพระองค์จึง ไม่ ใ ช่ โ ลกาธิป ไตย พุ ท ธวิธีบ ริห ารเป็ น ธรรมาธิป ไตย เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงยึดธรรมคือ หลักการสร้างประโยชน์ สุขเพื9อส่วนรวมเป็ นสําคัญ ดังที9พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักการ
บริหารของพระองค์ไว้ว่า“พระตถาคตอรหันต์สมั มาสัมพุทธเจ้าเป็ นผูท้ รงธรรม เป็ นธรรมราขา ทรงอาศัยธรรม สักการะ
ธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเป็ นธง มีธรรมเป็ นตรา เป็ นธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษาป้ องกันและคุม้ ครอง
ทีเ9 ป็ นธรรม”10 เพราะเหตุทพ9ี ระพุทธเจ้าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตยนี9เอง จึงไม่มกี ารตัง> ใครเป็ นศาสดาสืบต่อจากพระพุทธ
องค์ ก่อนทีพ9 ระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า จะทรงตัง> ใครเป็ นศาสดาสืบต่อจากพระองค์
ทัง> นี>เพราะทรงประสงค์จะให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็ นหลักในการปกครองดังที9พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ธรรมและวินัยที9เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็ นศาสดาของพวกเธอเมื9อเราล่วงลับไปแล้ว”11ภายหลังจาก
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วในนาน พระมหากัสสปะได้ปฏิบตั ติ ามพุทธพจน์โดยเรียกประชุมพระอรหันต์ 500 รูปเพื9อ
สังคายนาพระธรรมวินยั ให้เป็ นหมวดหมู่สาํ หรับใช้เป็ นหลักอ้างอิงในการบริหารกิจการพระศาสนา นับตัง> แต่นัน> มาการ
7

ที.สี. (ไทย) 9/198/160.
ที.ม. (ไทย) 10/211/254.
9
อง.ติก. (ไทย) 20/479/187.
10
อง.ติก. (ไทย) 20/450/137.
11
ที.ม. (ไทย) 10/177/140.
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บริหารกิจการพระศาสนาก็ยดึ หลักธรรมวินยั ในพระไตรปิ ฎกเป็ นหลัก โดยมีคณะสงฆ์เป็ นองค์การบริการสูงสุดสืบต่อจน
ทุกวันนี>
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้กล่าวถึง คุณธรรมทีน9 กั บริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรม 712 ของ
กษัตริยว์ ชั ชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็ นทีต9 งั > แห่งความเสือ9 ม เป็ นไปเพื9อความเจริญฝ่ ายเดียว สําหรับ
หมู่ชนหรือผูบ้ ริหารบ้านเมือง
1. หมันประชุ
9
มกันเนืองนิตย์
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจทีพ9 งึ ทํา ข้อนี>แปลอีกอย่าง
หนึ9งว่า: พร้อมเพรียงกันลุกขึน> ป้ องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันทํากิจทัง> หลาย
3. ไม่บญ
ั ญัตสิ งิ9 ทีม9 ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ลม้ ล้างสิง9 ทีบ9 ญ
ั ญัตไิ ว้ (ตามหลักการเดิม) ถือ
ปฏิบตั มิ นตามวั
ั9
ชชีธรรม (หลักการ) ตามทีว9 างไว้เดิม
4. ท่านเหล่าใดเป็ นผูใ้ หญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านัน> เห็นถ้อยคําของท่านว่าเป็ นสิง9 อันควร
รับฟั ง
5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทงั > หลาย ให้อยู่ดโี ดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ
6. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียต์ ่างๆ) ของวัชชี (ประจําชาติ)
ทัง> หลาย ทัง> ภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีทเ9ี คยให้เคยทําแก่เจดียเ์ หล่านัน> เสือ9 มทรามไป
7. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้ องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทงั > หลาย (ในที9น>ีกนิ ความกว้าง
หมายถึงบรรพชิตผูด้ าํ รงธรรมเป็ นหลักใจของประชาชนทัวไป)
9 ตัง> ใจว่าขอพระอรหันต์ทงั > หลายทีย9 งั มิได้มา พึงมาสู่แว่น
แคว้น ทีม9 าแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก
อปริหานิยธรรม 7 ประการนี> พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทงั > หลายผูป้ กครองรัฐโดยระบอบสามัคค
ธรรม ซึง9 รัฐคู่อริยอมรับว่า เมื9อชาววัชชียงั ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมนี> จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลีย>
กล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี13
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิ ตโฺ ต) ได้กล่าวถึง นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึดหลักธรรมใน
การบริหารทีเ9 รียกว่า พละ 4 ประการ คือ14
1. ปั ญญาพละ กําลังความรูห้ รือความฉลาด
2. วิรยิ พละ กําลังแห่งความเพียร
3. อนวัชชพละ กําลังการงานทีไ9 ม่มโี ทษหรือความสุจริต
4. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห์ หรือมนุษย์สมั พันธ์
พละหรือ กํา ลัง แห่ ง คุณ ธรรมทัง> 4 ประการนี> ช่ ว ยทํา ให้นักบริห ารปฏิบ ัติห น้ า ที9อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตัง> บุคลากร อํานวยการ และควบคุมได้ดตี อ้ งมีความฉลาด ขยัน
สุจริต และมนุ ษย์สมั พันธ์ ยิง9 เขามีคุณธรรมทัง> 4 ข้อนี>เพิม9 มากขึน> เท่าใดก็ยงิ9 ทํางานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน> เท่านัน>
ในทางตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทัง> 4 ประการ แม้เพียงบางข้อ เขาก็เป็ นนักบริหารทีด9 ไี ม่ได้15
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิ ตฺโต) ได้สรุปพุทธวิธกี ารบริหารไว้ว่า พุทธวิธกี ารบริหารยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็ นสําคัญด้วยเหตุผลทีว9 ่า ผูบ้ ริหารเองก็ตอ้ งประพฤติธรรมและใช้หลักธรรมเป็ นหลักในการบริหาร พุทธ
12

อง.สตตก. (ไทย) 23/10/18.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง> ที9 12, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 211-212.
14
อง.นวก. (ไทย) 23/5/792.
15
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิ ธีบริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549),
หน้า 44-45.
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วิธบี ริหารจึงไม่เป็ นทัง> เป็ นอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยผูบ้ หิ ารทีเ9 ป็ นอัตตาธิปไตยก็มกั จะคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความพอใจของตนเองเป็ นทีต9 งั > โดยยึดคติว่าถูกต้องคือถูกใจข้าพเจ้า ผู้บริหารประเภทนี>มกั ลงท้ายด้วยการเป็ น
เผด็จการ
ส่วนผูบ้ ริหารทีเ9 ป็ นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพื9อให้ตนเองอยู่ในตําแหน่ งต่อไปได้ เขาพยายาม
ทําให้ถูกใจทุกคนซึ9งก็เป็ นเรื9องที9เป็ นไปไม่ได้ ผู้บริหารประเภทนี>กม็ กั หนีปัญหา เมื9อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ>นภายใน
องค์กรก็พยายามลอยตัวหนีปัญหา
ผูบ้ ริหารทีด9 ตี อ้ งเป็ นธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติว่าถูกต้องไม่จาํ เป็ นต้องถูกใจข้าพเจ้าหรือต้องถูกใจทุกคน
เขากล้าตัดสินใจลงมือทําในสิง9 ทีถ9 ูกต้องชอบธรรมโดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา เขาถือคติว่าอํานาจหน้าทีม9 าพร้อม
กับความรับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนประโยชน์สุขที9ยงิ9 ใหญ่กว่านัน> คือประโยชน์สุขส่วนรวม ดัง
พุทธพจน์ ท9ีว่า “ถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์ สุขที9ยิ9งใหญ่ เพราะสละประโยชน์ สุขเล็กน้ อย บุคคลควรสละประโยชน์ สุข
เล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สขุ เล็กน้อยเพื9อเห็นแก่ประโยชน์สขุ ทีย9 งิ9 ใหญ่”16
พระราชญาณวิ สิฐ (เสริ มชัย ชยมงฺคโล) กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลสรุปได้ว่า การปกครองการบริหาร
แบบบูรณาการของหัวหน้ าฝ่ ายบริหารขององค์กรต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรของทางราชการ ในส่วนกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน9 ก็ดี องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกขนก็ดี องค์กรทางศาสนา และองค์กรสาธารณะอื9นๆก็ดี
ทีจ9 ะให้บงั เกิดผลสําเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง ชื9อว่า การบริหารการปกครองทีด9 ี (Good Governance) นัน> ประมวล
รวมย่อลงใน “หลักธรรมาภิบาลตามแนวความคิดปรัชญาเชิงพุทธ” 4 ประการเหล่านี> คือ17
1. หลักความถูกต้อง (accuracy/valid)
การบริหารการปกครองที9ดีต้องเป็ นไปด้ว ยความถู กต้องตามกฎหมายบ้า นเมือง 1 ถูก ต้อ งตามหลัก
วิชาการ 1 ถูกต้องตามความต้องการ และ/หรือได้รบั ความพึงพอใจของประชาชนทีเ9 กีย9 วข้องทุกฝ่ าย 1 และถูกต้องตาม
หลักศีลธรรม 1
1.1 ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง รวมความถึงระเบียบ กฎข้อบังคับขององค์กรทีอ9 อกตามกฎหมาย
ของบ้านเมืองด้วย
1.2 ถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง หลักวิชาการที9ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลอันจําเป็ นที9เชื9อถือได้ท9ี
ถูกต้องทีต9 รงประเด็น และสมบูรณ์พอ ประมวลวางเป็ นหลักปฏิบตั ิ หรือเป็ นทฤษฏีขน>ึ ตามวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ไว้ดี
แล้ว
1.3 ถูกต้องตามนโยบาย และสัมฤทธิผลตามวั
ตถุประสงค์หรือเป้ าหมายขององค์กร
‚
1.4 ถูกต้องตามความต้องการ หรือความพึงพอใจ ของผู้บงั คับบัญชา ของผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับ และ
ถูกต้องตามความต้องการ หรือความพึงพอใจ ของประชาชนโดยส่วนรวม
1.5 ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ในฐานะทีป9 ระเทศไทย บ้านเมืองพุทธ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็ น
พุทธศาสนิ กชน และพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
9
ทธเจ้า ย่อมบังเกิดผลดี แก่ผู้ปฏิบตั ิต ามในกาลทุกเมื9อ การ
บริหารงานทีด9 ี คือ ทีถ9 ูกต้องตามหลักศีลธรรม จึงช่วยให้การบริหารทุกองค์กรได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพสูง
ศีล เป็ นข้อห้าม ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับพึงมีศลี อย่างน้อยศีล 5 เบญจศีล ได้แก่ ไม่เจตนาฆ่า
สัตว์ 1 ไม่เจตนาลักฉ้อ คดโกง หรือคอรัปชัน9 1 ไม่เจตนาประพฤติผดิ ในกาม 1 ไม่เจตนาโกหกหลอกลวง 1 และไม่เสพ
ติดมึนเมาให้โทษ เป็ นทีต9 งั > แห่งความประมาท 1
ธรรม เป็ นข้อปฏิบตั ิ อย่างน้อยเบญจธรรม คือ คุณธรรมของคนดี 5 ประการ ได้แก่ ความมีเมตตา กรุณา
เห็น อกเห็น ใจกัน ไม่คิดประหัตประหารกัน 1 การให้ปัน การเสีย สละกาย สติปัญ ญา เวลา และกําลัง ทรัพย์ เพื9อ
16

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิ ธีบริ หาร, หน้า 9.
พระราชญาณวิสฐิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิ บาลและประมุขศิ ลป์ , (กรุงเทพมหานคร: ชัยมงคลพริ>นติ>ง, 2548),
หน้า 114-119.
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อนุเคราะห์สงเคราะห์ผอู้ 9นื 1 มีความสันโดษในคู่ครองของตน มีความสํารวมในโอวาท 1 มีความซื9อสัตย์ 1 ความจริงใจ
1 และมีสติสมั ปชัญญะ รูผ้ ดิ ชอบ ชัว9 ดี รูบ้ าปบุญ คุณ โทษ รูท้ างเจริญ ทางเสือ9 มแห่งชีวติ ทีเ9 ป็ นจริง 1 เป็ นต้น
1.6 ถูกต้องตามหลักธรรม ทีเ9 ป็ นอุปกระทีส9 าํ คัญ คือ การบริหารการปกครอง พระราชอาณาจักรของพระ
มหากษัต ริย าธิร าชเจ้า แต่ ป างก่ อ น ที9ใ ช้ไ ด้ผ ลดี มีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดมาแต่ โ บราณกาล จนถึง ปั จ จุ บ ัน นี> อัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ผูท้ รงคุณประเสริฐของไทยเรา ก็ได้ทรงถือเป็ นหลักปฏิบตั พิ ระองค์ตลอด
มา คือ หลักทศพิธราชธรรม 10 ได้แก่
1.6.1 ทาน ให้ปันช่วยประชา คือ บําเพ็ญตนเป็ นผูใ้ ห้ โดยมุ่งปกครองหรือทํางานเพื9อให้เขาได้ มิใช่เพื9อจะ
เอาจากเขา เอาใจใส่อํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุ เคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ได้รบั ประโยชน์ สุข ความ
สะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ ดือดร้อนประสบทุกข์และให้ความสนับสนุนแก่คนทําความดี
1.6.2 ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดงี าม สํารวมกายและวจีทวารประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติ
คุณ ประพฤติให้ควรเป็ นตัวอย่าง และเป็ นทีเ9 คารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มขี อ้ ทีผ9 ใู้ ดจะดูแคลน
1.6.3 ปริจจาคะ คือ บําเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขสําราญ เป็ นต้น ตลอดจนชีวติ
ของตนได้ เพื9อประโยชน์สขุ ชองประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.6.4 อาชชวะ ปฏิบตั ิภาระโดยซื9อตรง คือ ซื9อตรงทางสัตย์ไร้มารยา ปฏิบตั ิภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
1.6.5 มัททวะ ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอธั ยาศัย ไม่เย่อหยิง9 หยาบคายกระด้างถือองค์ มีความ
งามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกริ ยิ าสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มขิ าดยําเกรง
1.6.6 ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงําจิต ระงับยับยัง> ข่มใจได้ ไม่
หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเป็ นอยู่สมํ9าเสมอหรืออยู่อย่างง่ายๆ สามัญ มุ่งมันแต่
9 จะ
บําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าทีใ9 ห้บริบรู ณ์
1.6.7 อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรีย> วกราด ไม่วนิ ิจฉัยความกระทําการด้วยอํานาจความโกรธ
มีเมตตาประจําใจไว้ระงับความเคืองขุน่ วินิจฉัยความและกระทําการด้วยจิตอันสุขมุ ราบเรียบตามธรรม
1.6.8 อวิหิงสา มีอหิงสานํ าร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอํานาจ ไม่บีบคัน> กดขี9 มีความกรุณา ไม่หาเหตุ
เบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผใู้ ดด้วยอาศัยความอาฆาต เกลียดชัง
1.6.9 ขันติ ชํานะเข็ญด้วยขันติ คือ อดทนต่องานทีต9 รากตรํา อดทนต่อความเหนื9อยยาก ถึงจะลําบากกาย
น่าเหนื9อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ทอ้ ถอยถึงจะถูกยัวถู
9 กหยันด้วยถ้อยคําเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอม
ละทิง> กิจกรณียท์ บ9ี าํ เพ็ญโดยชอบธรรม
1.6.10 อวิโรธนะ มิปฏิบตั ิคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมใิ ห้ผดิ จากประศาสนธรรม อันถือประโยชน์สุข
ความดีงามของรัฐและราษฎร์เป็ นทีต9 งั > อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไม่ขดั ขืน การใดจะเป็ นไปโดยชอบ
ธรรม เพื9อประโยชน์ของประชาชน ก็ไม่ขดั ขวาง วางองค์เป็ นหลักหนักแน่ นในธรรม คงที9 ไม่มคี วามเอนเอียงหวันไหว
9
เพราะถ้อยคําดีรา้ ยลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใดๆ สถิตมันในธรรม
9
ทัง> ส่วนยุตธิ รรม คือ ความเทีย9 งธรรม
ก็ดี นิติธรรม คือระเบียบแบบแผน หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ก็ดี ไม่ประพฤติให้
เคลื9อนคลาดวิบตั ไิ ป18 ตลอดจนหลักธรรมอื9น ๆ ได้แก่ ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวตั ร พละ และพรหมวิหารธรรม คือ
เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขาพรหมวิหาร เป็ นต้น
2. หลักความเหมาะสม (Appropriate/Proper)
หลักความเหมาะสม หมายถึง ความรู้บริหารจัดการองค์กร หรือหน่ วยงานและปกครองดูแล ผู้อยู่ใ ต้
บังคับบัญชา ด้วยความเหมาะสมกับเหตุผล เหมาะสมกับบุคคล กับชุมชน กับกาลเวลา สถานที9และให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์แวดล้อม เมื9อยามจําเป็ นที9ให้รู้จกั ยืดหยุ่น (Fiexible) หรือประนีประนอม (Compromise) โดยไม่เสีย
18

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2541), หน้า 27-28.

หลักการ ให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จอย่างได้ผลดีทส9ี ุด ให้มสี ่วนเสียหายน้อยทีส9 ุด หรือให้ไม่เสียหายเลย ความแข็งกร้าว
หรือแข็งกระด้าง ด้วยมานะ ทิฏฐิ ชนิด “ยอมหักไม่ยอมงอ” มิใช่อุบายทีด9 ี ทีจ9 ะให้ประสบผลสําเร็จได้คลอดไป ทัง> นี>พงึ
อาศัยหลักปุรสิ ธรรม 7 ประการทีส9 มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดแี ล้ว คือ
ธมฺมŠฺŠุตา รูจ้ กั หลักวิชา หรือรูจ้ กั เหตุ 1
อตฺถŠฺŠุตา รูจ้ กั ความหมาย หรือรูจ้ กั ผล 1
อตฺตŠฺŠุตา รูจ้ กั ตน 1
มตฺตŠฺŠุตา รูจ้ กั ประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ 1
กาลŠฺŠุตา รูจ้ กั กาลเวลาอันควรทีจ9 ะปฏิบตั หิ รือดําเนินการให้ได้ผลดี 1
ปริสŠฺŠุตา รูจ้ กั ชุมชน 1
ปุคฺคลŠฺŠุตา รูจ้ กั บุคคล 1 เป็ นต้น
เป็ นหลักในการวางตัวในวงงาน ในวงสังคมทุกระดับ และในการปกครองบังคับบัญชา ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
ได้อย่างเหมาะสม
3. หลักความโปร่งใส (Purity/Transparency)
หลักความโปร่งใส หมายถึง การบริหารหารปกครอง การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสังการใดๆก็
9
เป็ นไปได้
ด้วยความบริสุทธิใจ
‚ คือ ด้วยเจตนาบริสุทธิ ‚ มุ่งตรงต่อความสําเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูงขององค์กร และมุ่ง
ตรงต่อประโยชน์ และความสันติสุขโดยส่วนรวม ของประชาชนเป็ นสําคัญ จึงเป็ นการบริหารทีส9 ุจริต มีความโปร่งใส
(Transparent) ตรวจสอบได้
4. หลักความยุติธรรม (Justice)
หลักความยุตธิ รรม หมายถึง การบริหารหารจัดการกิจกรรม และ/หรือโครงการต่างๆขององค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ (High Efficiency) กล่าวคือ ให้บรรลุผลสําเร็จด้วยดี มีประสิทธิผล (Effectiveness) และให้ได้รบั ความพึง
พอใจ (Satisfaction) โดยธรรมจากชนผู้เกี9ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างสูง ต่อค่าลงทุน (Investment Costs) ได้แก่ กําลัง
งบประมาณ กําลังบุคลากรและทรัพยากร และระยะเวลาที9ใช้ในการบริหารจัดการทีต9 9ํา คือ อย่างประหยัด และคุ้มค่า
และหมายถึงการปกครองบังคับบัญชา ดูแล ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ด้วยความเป็ นธรรม คือ
ไม่อคติ ด้วยความรัก (ฉนฺ ทาคติ) หรือ เห็นแก่ตวั เห็นแก่พวกพ้อง หมู่เหล่า 1
ไม่อคติ ด้วยความโกรธ หรือเกลียดชัง (โทสาคติ) 1
ไม่อคติ ด้วยความเกรงกลัว (ภยาคติ) 1
ไม่อคติ ด้วยความหลง (โมหาคติ) เพราะหูเบา หรือไม่รูข้ อ้ มูลทีถ9 ูกต้องเป็ นจริงทีเ9 ชื9อถือได้ ทีต9 รงประเด็น
และทีส9 มบูรณ์ดพี อ อีก 1
หลักธรรมาภิบาล 4 ประการ นี> ย่อมเป็ นหลักสําคัญ สําหรับผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารทุกระดับ สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการปกครองบังคับบัญชาดูแล ผู้อยู่ใต้บงั คับบัญชา และใช้ในการบริห ารจัด การ โครงการต่า ง ๆ ของ
องค์กรให้ประสบความสําเร็จ และให้บรรลุผลดีท9ปี ระสิทธิ ภาพสูง ได้อย่างเหมาะสม
นิ ตย์ สัมมาพันธ์ ได้กล่าวถึงคุณธรรมสําหรับผูบ้ ริหารไว้ว่า นักบริหารทุกประเภทตัง> แต่ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับท้องถิน9 ระดับองค์การ หน่วยงาน ครอบครัว ตลอดจนถึงตนเอง ควรมีวนิ ัยและควรก่อนให้เกิดวินัยใน
หมู่คณะทีต9 นรับผิดชอบในฐานะผูน้ ําด้วย ในทางพระพุทธศาสนาวินยั สําหรับฆราวาสก็คอื ศีล 5 ซึง9 การทีจ9 ะรักษาศีลให้
ได้ผลดี ควรจะต้องมีเบญจธรรมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีด9 คี วรจะต้องมีวนิ ยั ดังกล่าว เพื9อทีจ9 ะนําหมู่คณะไปสู่การพัฒนา
ในระยะยาว ในการปฏิบตั ินักบริหารนอกจากจะต้องรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิแล้
‚ วจะต้องมีธรรมอื9น ๆ ประกอบอีก เช่น
ความยุตธิ รรม ซึง9 หมายถึงความเทีย9 งตรง ไม่ผดิ หรือบิดเบือนไปจากความจริง นักบริหารจะต้องประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ตรง
ตามนิยมของสังคมอยู่เสมอ โดยไม่มีอคติเข้ามาประกอบการตัดสินเป็ นอันขาด ซึ9งอคตินัน> ได้แก่ความลําเอียงมี 4
ประการ คือ

1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก
2. โมหาคติ ลําเอียงเพราะชัง
3. โทสาคติ ลําเอียงเพราะเขลา
4. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว
และนอกจากนี>นกั บริหารจะต้องมีธรรมประจําใจอีกประการหนึ9ง คือ ขันติ ความอดทน นักบริหารจะต้องมี
ความอดทนต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ 3 ประการ คือ
1. อดทนต่อความลําบาก
2. อดทนต่อความตรากตรํา
3. อดทนต่อความเจ็บใจ
ธรรมข้อนี>ทําให้เกิดความงามทางจรรยา ทําให้ไม่มพี ฤติกรรมอันทุจริตทัง> หลาย ทัง> ทางกาย ทางวาจา
และทางใจ เพราะสามารถอดทนต่อ โลภะ โทสะ โมหะ ได้เป็ นอย่างดี19
มัณฑนา อิ นทุสมิ ต ได้กล่าวถึง คุณธรรมสําหรับผูบ้ ริหาร เป็ นหลักสําคัญในการประพฤติ ปฏิบตั ติ นของ
ผูบ้ ริหาร นอกจากจะใช้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแล้ว ยังต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่ าย เช่น ชุมชน สังคม
หรือผูบ้ งั คับบัญชาในองค์การอื9น เป็ นต้น จึงสามารถรวบรวมเกีย9 วกับคุณธรรมของผูบ้ ริหารพึงนํามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน ดังนี>
1. คุณธรรมในการดํารงตน เป็ นคุณธรรมที9มคี วามสําคัญและจําเป็ นสําหรับผู้บริหาร เพื9อให้ผู้บริหารมี
คุณสมบัตเิ ป็ นสัปปุรสิ ชน มีคุณธรรมเพื9อส่งเสริมความเป็ นมนุษย์ หมวดธรรมทีจ9 ําเป็ น เช่น สุจริต 3 พรหมวิหาร 4 สัป
ปุรสิ ธรรม 7 นาถกรณธรรม 10 เป็ นต้น นอกจากนี>ยงั มีคุณธรรมอื9นๆ ที9ช่วยส่งเสริมความเป็ นคนดี คุณธรรมเหล่านี>
นับเป็ นคุณธรรมทีค9 วรค่าแห่งการดํารงตนของผูบ้ ริหารเป็ นอย่างยิง9 ถ้าผูบ้ ริหารมีคุณธรรมแห่งการดํารงตนแล้ว ย่อมจะ
ส่งเสริมให้ตวั ผูบ้ ริหารเอง เป็ นทีเ9 คารพ ศรัทธา น่ านับถือ ในความเป็ นคนคนดีของผูบ้ ริหารต่อเพื9อนร่วมงาน และคน
ทัวไปเป็
9
นอย่างยิง9
2. คุณธรรมต่อเพื9อนร่วมงาน เป็ นคุณธรรมเพื9อความดีงามแห่งสังคม และช่วยส่งเสริมชีวติ ที9ดรี ่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริหารกับเพื9อนร่วมงาน ถือว่าเป็ นการครองใจคน ผูบ้ ริหารจึงควรมีคุณธรรมเหล่านี> คือ ธรรมคุม้ ครองโลก 2
ธรรมมีอุปการะมาก 2 ฆราวาสธรรม 4 สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 มิตรแท้ 4 ทิศ 6 คุณเหล่านี>นับเป็ นคุณธรรมที9
ผู้บริหารควรใช้ใ นการปฏิบตั ิต่อเพื9อนร่วมงานให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียว รักใคร่ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา และ
ร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาการทํางานของหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า
3. คุณธรรมในการปฏิบ ัติงาน จะเป็ นคุณธรรมที9มีประโยชน์ ต่อการทํางาน การปกครองโดยช่ วยจัดและ
คุม้ ครองชีวติ ทีด9 รี ่วมกัน ผูบ้ ริหารควรมีคุณธรรมตามหมวดธรรมต่อไปนี> คือ อธิปไตย 3 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 พรหมวิหาร
4 พละ 4 อปริหายธรรม 7 ราชธรรม 10 คุณธรรมเหล่านี> จะช่วยส่งเสริมการปฏิบ ัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ให้
บรรลุผลสําเร็จได้อย่าง ดียงิ9
คุณธรรมของผูบ้ ริหารทัง> 3 ประการ คือ คุณธรรมในการครองตน คุณธรรมในการครองคน และคุณธรรม
ในการครองงาน มีสว่ นสําคัญอย่างยิง9 ต่อการบริหารงานในองค์การ เพราะองค์การจะดีเยีย9 มไม่ได้ ถ้าหากว่าผูบ้ ริหารแย่
และองค์การจะแย่ไม่ได้ ถ้าผูบ้ ริหารเยีย9 มนันเป็
9 นการแสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารทีม9 คี ุณธรรม มีความรูค้ วามสามารถ หรือ
ผูบ้ ริหารทีด9 จี ะต้องบริหารองค์การได้ดตี ามไปด้วย20

19

นิตย์ สัมมาพันธ์, การบริ หารเชิ งพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2529), หน้า 44-53.
มัณฑนา อินทุสมิต, คุณธรรมสําหรับผูบ้ ริ หาร: พุทธธรรมเพือการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา, (เลย: สถาบัน
ราชภัฎเลย, ม.ป.ป. 2546), หน้า 26. (อัดสําเนา).
20

สิ รภพ เหล่าลาภะ ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาได้กําหนดหลักคุณธรรมของการบริหารไว้ในปธานสูตร
เรียกว่า “สัมมัปปธาน”21 คือ ความเพียรทีถ9 ูกต้องทีค9 วรตัง> ไว้ในเบือ> งหน้าในกิจการทัง> ปวง 4 หลักใหญ่ คือ
1. สังวรปธาน: หลักการป้ องกัน คือ การสํารวม ระมัดระวัง ปิ ดกัน> ขวางกัน> กีดกัน ปิ ดป้ อง ห้ามไม่ให้
ความชัว9 ความเสือ9 มทีย9 งั ไม่เกิดให้เกิดขึน>
2. ปหานปธาน: หลักการปราบปราม คือ การลด ละ เลิก กําจัด ฆ่าให้ตาย ประหาร ทําให้หมดไป หลีกไป
ให้พน้ ซึง9 ปั ญหา ความชัว9 ความเสือ9 มทีล9 ่วงละเมิดเกิดขึน> แล้ว
3. ภาวนาปธาน: หลักการพัฒนา คือ การทําให้มี ทําให้เกิด ความดีใดทีย9 งั ไม่มี ทําให้มี ความดีใดทีย9 งั ไม่
เป็ น ทําให้เป็ น ความดีใดทีย9 งั ไม่เกิด ทําให้เกิด
4. อนุรกั ขนาปธาน: หลักการอนุรกั ษ์ คือ การตามดูแลรักษา การทํานุ บํารุง การส่งเสริมและสนับสนุ น ซึง9
ความดี สิง9 ทีด9 ที เี กิด ทีม9 ี ทีเ9 ป็ นแล้ว ให้เจริญรุ่งเรือง เติบโตก้าวหน้ามากยิง9 ขึน>
คุณธรรมการบริหารนี>ต้องพึง9 พาอาศัยซึง9 กันและกัน ต้องสมดุลกัน จะยิง9 หรือหย่อนกว่ากันไม่ได้ เพราะ
หากการบริหารเชิงรับมากประเทศชาติย่อมไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่กา้ วหน้า ล้าหลัง และหากเชิงรุกมาก ประเทศชาติย่อม
วุ่นวายเดือดร้อน สิน> เปลืองไปกับการผลิตและการบริโภคทีไ9 ร้ขอบเขตและประมาทมัวเมา เปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คอื
22
ประเทศพม่ากับประเทศไทยนันเองแล
9
สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักธรรมของผูบ้ ริหารทีจ9 ะทําให้การบริหารองค์การนัน> ๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที9ดี ควรมีอยู่ด้วยกันให้ครบทัง> 3 ด้าน คือ หลักธรรมในการดํารงตน เป็ นคุณธรรมที9มีความสําคัญและ
จําเป็ นสําหรับผูบ้ ริหาร เช่น หลักธรรมธิปไตย หลักธรรมาภิบาล สุจริต 3 พรหมวิหาร 4 สัปปุรสิ ธรรม 7 นาถกรณธรรม
10 เป็ นต้น หลักธรรมต่ อเพื9อนร่วมงาน เป็ นคุณธรรมเพื9อความดีงามแห่งสังคม และช่วยส่งเสริมชีวิตที9ดีร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารกับเพื9อนร่วมงาน เช่น ธรรมคุ้มครองโลก 2 ธรรมมีอุปการะมาก 2 ฆราวาสธรรม 4 สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4 มิตรแท้ 4 ทิศ 6 เป็ นต้น และหลักธรรมในการปฏิบตั ิงาน จะเป็ นคุณธรรมทีม9 ปี ระโยชน์ต่อการทํางาน
การปกครองโดยช่วยจัดและคุม้ ครองชีวติ ทีด9 รี ่วมกัน เช่น อธิปไตย 3 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4 พรหมวิหาร 4 พละ 4 อปริ
หายธรรม 7 ราชธรรม 10 เป็ นต้น นอกจากนี> ยังต้องมีความอดทนทัง> สภาวการณ์ต่างๆ คือ อดทนต่อความลําบาก
อดทนต่อความตรากตรํา และอดทนต่อความเจ็บใจ หากผูบ้ ริหารคนใดสามารถปฏิบตั ติ ามหลักธรรมดังกล่าวได้ ถือว่า
เป็ นผูบ้ ริหารทีม9 คี ุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบตั งิ านทีม9 คี ุณภาพคนหนึ9ง
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