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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง “การพัฒ นาต้น แบบการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบความคิด ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.1 อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.2 ความหมายของการเผยแผ่พุทธธรรม
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.4 พุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.1.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบนั
2.2 แนวคิดการบริ หารจัดการในทางพระพุทธศาสนา
2.2.1 ความหมายของการบริ หารในทางพระพุทธศาสนา
2.2.2 การบริ หารกิจการคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
2.2.3 หลักพุทธธรรมในการบริ หารจัดการ
2.3 ปั จจัยที่เอื้อต่อการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
2.3.1 ภาวะผูน้ า
2.3.2 วัฒนธรรมองค์การ
2.3.3 การบริ หารจัดการ
2.3.4 ประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน
2.3.5 การสื่ อสาร
2.3.6 แรงจูงใจ
2.3.7 ความสัมพันธ์ทางสังคม
2.3.8 สภาพแวดล้อมองค์การ
2.4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
2.1.1 อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ภายหลังจากที่ พระพุทธองค์ทรงบาเพ็ญพุทธกิ จเป็ นพระบรมศาสดาประกาศเผยแผ่ศาสน
ธรรมที่ตรัสรู ้ เริ่ มตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปั ญจวัคคีย ์ ทรงโปรดยสกุลบุตรพร้อมสหาย
จนมีพระอรหันตพุทธสาวกเกิดขึ้นในโลกจานวน 60 องค์ (คือ พระปั ญจวัคคีย ์ 5 พระยสะพร้อม
พระที่เป็ นสหายอีก 55) จึงทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะส่ งพระอรหันตสาวกเหล่านั้นไปประกาศ
พระศาสนายังหมู่บา้ น ตาบล หรื อนิ คมชนบทต่างๆ ของชมพูทวีป โดยก่อนจะทรงส่ งไปนั้น พระ
พุทธองค์ได้ทรงรับสั่งให้ประชุ มพระอรหันตสาวกจานวน 60 องค์ แล้วทรงประทานโอวาทซึ่ งถือ
เป็ นอุดมคติในการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา
“ภิกษุท้ งั หลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็ นของทิพย์ท้ งั ที่เป็ นของมนุ ษย์ แม้พวกเธอก็
พ้น แล้ว จากบ่ ว งทั้ง ปวงทั้ง ที่ เ ป็ นของทิ พ ย์ท้ ัง ที่ เ ป็ นของมนุ ษ ย์ พวกเธอจงเที่ ย วจาริ ก ไปเพื่ อ
ประโยชน์เกื้ อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุ ขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์
เกื้ อกูลและความสุ ขแก่เทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย พวกเธออย่าได้ไปทางเดี ยวกันสองรู ป จงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อนั บริ สุทธิ์ พร้อมทั้ง
อรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริ บูรณ์ครบถ้วน สัตว์ท้ งั หลายพวกที่มีกิเลสธุ ลีในจักษุนอ้ ยก็มีอยู่ เพราะ
ไม่ได้ฟังธรรม สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่ อม ผูร้ ู ้ทวั่ ถึงธรรมได้จกั มีอยู”่
จากพระพุทธพจน์น้ ีเป็ นเครื่ องชี้ชดั ถึง อุดมคติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันเป็ นบทบาท
สาคัญของการทาหน้าที่ประกาศศาสนธรรม ส่ งเสริ มสัมมาปฏิบตั ิของพระภิกษุพุทธสาวกทั้งมวล
นับจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ซึ่ งมุ่งให้เกิ ดประโยชน์เกื้อกูล และประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกอย่าง
แท้จ ริ ง หาได้มุ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ ห้ ค นมานับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป็ นจ านวนมาก หรื อ มุ่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ของผูเ้ ผยแผ่เองแต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้การส่ งพระอรหันตสาวกรุ่ นแรกไปประกาศพระ
ศาสนาทัว่ ชมพูทวีปนี้ ยังถือว่าเป็ นจุดกาเนิดการดาเนินงานพระธรรมทูตอีกด้วย
ในคราวประชุ มพระอรหันตสาวกครั้งใหญ่ (มหาสันนิ บาตแห่ งพระสาวก) ซึ่ งเรี ยกการประชุ มใน
คราวนั้นว่า จาตุรงคสั นนิบาต หรื อการประชุมที่ประกอบด้วยเหตุอศั จรรย์ 4 ประการ คือ
1. วันนั้นเป็ นวันอุโบสถขึ้น 15 ค่า เดือนมาฆะ (วันเพ็ญเดือน 3)
2. พระสาวกจานวน 1,250 องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นดั หมาย
3. พระสาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นพระอรหันตขีณาสพผูไ้ ด้อภิญญา 6
4. พระสาวกเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นเอหิ ภิกขุ ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้
เหตุอศั จรรย์ 4 ประการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวในพระพุทธศาสนา ณ เวลาบ่ายของวัน
เพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุ วนั เขตกรุ งราชคฤห์
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แคว้นมคธ ภายหลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน โดยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากถ้ าสุ กรขาตา
(ภายหลังจากที่ทรงทราบว่าพระสารี บุตรสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์เพราะฟั งพระธรรมเทศนาเวทนา
ปริ คคหสู ตรที่ทรงแสดงแก่ ทีฆนขปริ พาชก) เสด็จถึงพระวิหารเวฬุวนั แล้ว ได้ทอดพระเนตรเห็น
พระอรหันตพุท ธสาวกจานวนมากต่ า งมาประชุ ม พร้ อมกันรอเฝ้ ารั บเสด็จโดยมิ ได้นัดหมายแต่
ประการใด ทรงทราบถึ ง เหตุ อศั จรรย์แห่ ง จาตุ รงคสันนิ บาต จึ ง ทรงประทานพระโอวาทสาคัญ
เพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจาริ กไปทาหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระโอวาทสาคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนั้น เรี ยกว่า โอวาทปาติโมกข์ (หรื อเขียนว่า
โอวาทปาฏิโมกข์) คือ ประมวลคาสอนหลักที่แสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผย
แผ่ศาสนธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็ นพระคาถา (คือคาร้อยกรองในภาษา
มคธหรื อภาษาบาลี) จานวน 3 พระคาถาครึ่ ง ดังนี้
พระคาถาที่ 1 : อุดมการณ์ ของพระพุทธศาสนา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิ โต ปรู ปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต.
ความอดทนคือความอดกลั้นเป็ นธรรมสาหรับเผาบาป (ตบะ) ที่ยอดยิ่ง ท่านผูร้ ู ้ท้ งั หลายกล่าว
สรรเสริ ญ พระนิ พ พานว่ า เป็ นธรรมอัน ยอดเยี่ ย ม ผู ้ที่ ย งั ฆ่ า ผู ้อื่ น ไม่ ชื่ อ ว่ า เป็ นบรรพชิ ต ผู้ที่ ย งั
เบียดเบียนผูอ้ ื่นไม่ชื่อว่าเป็ นสมณะเลย
พระคาถาที่ 2 : หลักการของพระพุทธศาสนา
สพฺพปาปสฺ ส อกรณํ
กุสลสฺ สูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
การไม่ทาความชัว่ การทาความดี ให้ถึงพร้ อม การชาระจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว (หลักการทั้ง
สาม) นี้เป็ นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระคาถาที่ 3 : วิธีการเผยแผ่ ของพระพุทธศาสนา
อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํ วโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺ มึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
การไม่วา่ ร้ายใคร การไม่ทาร้ายใคร การสารวมในพระปาติโมกข์ การรู ้จกั ประมาณในอาหาร
การนอนการนัง่ ในที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิ จิต (สมาธิ ข้ นั สู ง) (วิธีการทั้งหก) นี้ เป็ นคา
สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ดูพระไตรปิ ฎกภาษาไทย ที ฆนิกาย มหาวรรค เล่ ม 10 ข้ อ 90 หน้ า
64-65)
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2.1.2 ความหมายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
การเผยแผ่ หมายถึง การทาให้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไป
เผยแผ่กว้างขวางออกไปทาให้เป็ นที่แพร่ หลายเป็ นที่รักต่อสาธารณชน
ราชบัณฑิ ตยสถาพจนานุ ก รมฉบับราชบัณฑิ ตยสถานพ.ศ.2542 ได้ก ล่ า วว่า การเผยแผ่
หมายถึง การทาให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (2540 น. 148-155) ได้ก ล่ าวไว้ใ นกองแผนงานกรมการ
ศาสนาที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ดงั นี้ 1) หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาทคาสั่งสอนหรื อข้อแนะนาที่
เป็ นประโยชน์ 2) แนะนาสั่งสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบตั ิ 3) เทศนาสั่ง
สอนประชาชนให้ต้ งั อยูใ่ นศีลธรรมและให้ได้ยนิ ได้ฟังเกี่ยวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง
พระพิพิธธรรมสุ นทร (สุ นทร ญาณสุ นทโร) (2547 น.41) ได้กล่าวว่าการเผยแผ่ หมายถึง การ
สื่ อสารเพื่อการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเลื่อมใสยาเกรงในพระรัตนตรัยน้อม
นาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิตามสมควร
แก่การปฏิ บตั ิน้ นั เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็ นศาสนา
แห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล
พิสิฐ เจริ ญสุ ข (2539 น. 3-4) ได้กล่าวถึงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิ ทธิ ผลโดย
สรุ ปมีอยู่ 2 วิธี คือ 1) การเผยแผ่ทางกายได้แก่การปฏิบตั ิให้ดูเป็ นแบบอย่างเวลายืนเดินนัง่ นอน
เป็ นไปด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมีสติสารวมระมัดระวังแสดงท่าทางของผูส้ งบเยือกเย็น 2)
เผยแผ่ท างวาจาได้แก่ พูดธรรมะให้ผูอ้ ื่ นฟั งด้วยวิธีที่เรี ย กว่าบรรยายปาฐกถาธรรมแสดงธรรมที่
เรี ยกว่าธรรมกถึกแปลว่าผูก้ ล่าวธรรมผูส้ อนธรรมแสดงให้ผอู ้ ื่นฟังอย่างมีศิลปะ
สนิทศรี สาแดง (2544 น.86) ได้กล่าวถึงการเผยแพร่ พระศาสนามีเป้ าหมายหลักคือการสร้าง
สันติภาพให้เกิดแก่ชาวโลกพระสงฆ์คือ “สื่ อ” แห่งสันติภาพโลกเพราะตัวพระสงฆ์ (อริ ยสงฆ์) เป็ น
ผูส้ งบทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็ นแบบอย่างของผูม้ ีสันติปราศจากความเห็นแก่ตวั การทางาน
ของพระสงฆ์เป็ นการทางานเพื่อให้มิใช่เพื่อเอาจึงไม่แฝงไว้ดว้ ยความขัดแย้ง
สรุ ป ได้ว่า ความหมายของ การเผยแผ่ หมายถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ การพัฒ นาบุ ค คล
ทางด้า นจิ ต ใจให้ มี ค วามเคารพเลื่ อ มใสย าเกรงในพระรั ต นตรั ย น้ อ มน าเอาหลัก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิตามสมควรแห่ งการปฏิบตั ิน้ นั
เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพของ
โลกและสันติภาพแห่งโลกสากล
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2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายดังนี้ คาว่า เผยแผ่ เป็ น
คากริ ยา หมายถึ ง ทาให้ขยายออกไป หรื อ ขยายออกไป ส่ วนคาว่า เผยแพร่ เป็ นคากริ ยา หมายถึง
โฆษณาให้แพร่ หลาย
ในพจนานุ กรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุ ด..คาวัด ของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช
ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) ได้ให้ความหมายว่า
“เผยแผ่ ในคาวัดใช้เป็ นหลักในความหมายว่า ทาให้แพร่ หลายในลักษณะติดแน่ น ซึ มซาบ
กระจายไป เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เผยแผ่พระธรรม องค์การเผยแผ่ ส่ วน เผยแพร่ ใช้ใน
ความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ทาให้แพร่ หลายในลักษณะกระจายให้เป็ นรู ปธรรมหรื อให้สัมผัส
ทางตา หู เป็ นต้น เช่ นใช้ว่า การเผยแผ่ศาสนาสามารถทาได้หลายวิธี เช่น เผยแพร่ ไปตามสื่ อต่างๆ
หรื อเผยแพร่ ทางวิทยุทีวี เป็ นต้น”
โดยนัยนี้ จึงสรุ ปได้วา่ คาว่า “เผยแผ่” และคาว่า “เผยแพร่ ” มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ คา
ว่า เผยแผ่ หมายถึง การเปิ ดเผยสิ่ งที่ปกปิ ดอยูใ่ ห้คนได้รู้ได้เห็น แต่เป็ นการเปิ ดเผยสิ่ งที่ดี ที่ประเสริ ฐ
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตจิตใจของคนเรา เช่ น เปิ ดเผยประกาศหลักพระธรรม
คาสอนอันประเสริ ฐบริ สุทธิ์ ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ บุคคลทัว่ ไปยังไม่รู้จกั ให้ได้
รู ้จกั ยังไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ และยังไม่เข้าถึงให้ได้เข้าถึง เป็ นต้น ซึ่ งตรงกันข้ามกับคาว่า ตีแผ่ ซึ่ งใช้
ในทานองประจาน คือ เปิ ดเผยสิ่ งที่ไม่ดี สิ่ งที่ อ้ือฉาวที่ถูกปกปิ ดหรื อเปิ ดโปงสิ่ งที่ ลึกลับซับซ้อน
ซ่ อนงาอาพรางความชัว่ ร้ายให้คนได้รู้ได้เห็น ส่ วนคาว่า แผ่ มักใช้กบั สิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่นคาว่า
แผ่เมตตา แผ่ความสุ ข ช่วยเหลือเผือ่ แผ่ เป็ นต้น
ส่ วนคาว่า เผยแพร่ หมายถึง การทาให้ขยายหรื อการทาให้กระจายออกไปในวงกว้าง คือ สิ่ ง
นั้นไม่ ไ ด้ป กปิ ด แต่ มีอยู่ใ นขอบเขตจากัด เมื่ อต้องการจะขยายออกไปในวงกว้า ง ก็ จะใช้ค าว่า
เผยแพร่ และคานี้มกั ใช้กบั สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เช่น แพร่ ภาพ แพร่ ข่าว แพร่ เชื้อ เป็ นต้น
ดังนั้น เมื่อจะประกาศเปิ ดเผยหลักพระธรรมวินยั หรื อพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นหลักปฏิ บตั ิดีหลักปฏิ บตั ิชอบที่ทาให้คนเราได้รับประโยชน์สุขทั้งในอัตภาพชาติ น้ ี
และอัตภาพชาติหน้า และประโยชน์อย่างยิง่ คือ พระนิ พพาน จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ใช้คาว่า “เผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ซึ่ งเหมาะสมกว่าใช้คาว่า “เผยแพร่ พระพุทธศาสนา”
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในที่น้ ี หมายถึงการนาเอาหลักธรรมคาสอน อันประเสริ ฐอันเป็ น
ธรรมชาติ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จากพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข ององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ไปถ่ า ยทอดให้
ประชาชนได้รับการเรี ยนรู ้ และน้อมนาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนเหล่ านั้นไปประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตาม
เพื่อให้เป็ นคนดีมีศีลธรรมประกอบด้วยคุณธรรมมีเมตตา เป็ นต้น เกิดความสงบสุ ขทั้งชาติปัจจุบนั
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และภพหน้า จากคนกลุ่มหนึ่ งไปสู่ คนอี กกลุ่มหนึ่ ง จากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง โดยยึดเอา
อุดมคติ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การที่จะหาทางให้คนเรานับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
ใช้วิธีก ารเผยแพร่ ชัก จูง หรื อมี ผลประโยชน์เข้าล่ อ จึ ง จะมี ค นนิ ยมหันมานับ ถื อกันมากขึ้ นๆ แต่
พระพุทธศาสนาก็ยงั คงใช้วธิ ี การเผยแผ่รคือการประกาศแต่สิ่งที่ดีที่ชอบให้ทราบ โดยไม่คานึ งว่าจะ
มีใครหันมานับถือ ให้เป็ นเรื่ องเสรี ภาพส่ วนบุคคล จึงมีพุทธศาสนิ กชนบางท่านเป็ นห่ วงในเรื่ องนี้
ต้องการและพยายามใช้วธิ ี การเผยแพร่ แทนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศาสนาต่างๆ ส่ วนใหญ่เผยแพร่ โดยวิธีการชักจูง บังคับ ขู่ หรื อเอาผลประโยชน์เข้าล่อ เช่ น
การจัดการศึกษาให้ ให้การสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้คนนิ ยมเห็นดีเห็นงามหันมานับถือ หรื อมีความ
เกรงกลัวหันมานับถือ แม้ในปั จจุบนั จะมีลทั ธิ ใหม่ๆ ที่ไม่ใช้วิธีการขู่บงั คับให้คนเรานับถือ แต่ก็ไม่
พ้นที่จะใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่ อ วิธีการตลาด ให้ความสนุ กสนานบันเทิงต่างๆ โดยผูเ้ ผยแพร่ เข้า
ไปหาถึงตัวถึงบ้าน พูดเซ้าซี้ ให้ยอมรับนับถือบ้าง ซึ่งทาให้มีคนหันไปยอมรับนับถือเป็ นจานวนมาก
ขึ้นๆ เช่ นกัน แต่พระพุทธศาสนายังคงรักษารู ปแบบการประกาศหลักธรรมอันเป็ นสัจจะแห่ งชี วิต
ให้ทราบ สุ ดแล้วแต่อุปนิ สัยของแต่คนว่าจะรับนับถือทาตามหรื อไม่ทาตาม ซึ่ งตรงกับความหมาย
ของค าว่ า การเผยแผ่ จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ผู ้ที่ มี อุ ป นิ สั ย ตื้ น ชอบตื่ น ตามการโฆษณาชวนเชื่ อ และ
ผลประโยชน์ที่เข้าล่อ ละทิ้งพระพุทธศาสนา หันไปนับถื อศาสนาที่เผยแพร่ ดว้ ยรู ปแบบนั้นๆ ไป
เป็ นจ านวนมาก แต่ ถ้า พิ จ ารณาให้ ลึ ก ซึ้ งจะเห็ น ว่า การใช้วิ ธี ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ ก็ ดี การเอา
ผลประโยชน์มาล่อก็ดี เป็ นวิธีการแยบยลแอบแฝงหวังผลตอบแทน เพราะในโลกนี้ เป็ นไปไม่ได้เลย
ที่คนเราซึ่ งยังเป็ นปุถุชน ที่หนาแน่ นด้วยกิ เลสจะให้อะไรแก่ใครเปล่าๆ โดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทน ซึ่ งไม่ใ ช่ วิสัย ปุ ถุช น ถึ ง แม้ว่า องค์ก ารศาสนาหรื อลัทธิ น้ นั ๆ จะร่ ารวยมี ทุ นทรั พ ย์มาก
มหาศาล ถ้าเอาสิ่ งของมาแจกให้คนจานวนมากและตลอดไปโดยไม่หวังผลตอบแทนก็คงจะเป็ นไป
ไม่ได้ อาจจะมีบา้ งที่บางคนยอมรับนับถือศาสนาหรื อลัทธิ ต่างๆ ไปด้วยความหลง พอรู ้สึกตัว พอรู ้
ความจริ ง ก็ถอยหนี บางครั้งก็เกิดการทะเลาะก่อการวิวาททาร้ายกันในระหว่างผูน้ บั ถือศาสนาหรื อ
ลัทธิ เดียวกัน ก็เพราะในตอนที่เผยแพร่ ไม่ได้ใช้เหตุผลทั้งผูเ้ ผยแพร่ และผูร้ ับนับถือนัน่ เอง
กล่ า วส าหรั บ พระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง อุ บ ตั ิ ข้ ึ น ในโลกมี อายุ ยืนยาวมาได้ถึ ง 2553 ปี นับ แต่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้และประกาศพระศาสนาเผยแผ่พพุทธธรรม แม้ในบางคราวจะถูกย่ายีจากการ
เผยแพร่ ของศาสนาอื่น หรื ออยูใ่ นยุคที่พวกคนต่างหลงไหลกระแสวัตถุนิยม จนลดจานวนผูน้ บั ถือ
ลงไปแต่ดว้ ยอานาจแห่งเหตุผลและสัจธรรมความจริ งที่จริ งแท้แน่นอนในพระพุทธศาสนา จึงทาให้
พระพุทธศาสนามีอายุยนื ยาวได้นานกว่าหลายๆ ศาสนาในโลก

17

อย่างไรก็ตาม การจะทาให้คนที่ยงั ไม่นบั ถือให้หนั มานับถือพระพุทธศาสนา หรื อทาคนที่นบั
ถื ออยู่แล้วให้มีค วามศรั ทธาเลื่ อมใสมัน่ คงยิ่ง ขึ้ น จะต้องคงหลัก การเผยแผ่ไว้ใ ห้เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของพระพุทธศาสนา แต่อาจเปลี่ ยนวิธีการปลี กย่อยๆ บางอย่างให้เหมาะสมกับบุ คคล ภูมิ
ประเทศ สภาพสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่ น ในการเทศน์การสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรี ยนชั้น
ประถม ควรมี อุปกรณ์ มีตวั อย่างที่เป็ นรู ปธรรมมาก แต่หากเทศน์กบั นักเรี ยนมัธยม ควรเพิ่มด้าน
เหตุ ผลและเนื้ อแท้ของหลักธรรมมากขึ้น กับนักเรี ยนนักศึ กษาระดับสู งกว่ามัธยม ควรเน้นหลัก
เหตุผลและปรัชญาที่ลึกซึ้ งมากขึ้นตามลาดับอายุและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ผูร้ ับการเผยแผ่หลักธรรม
เป็ นต้น ในการนี้ จึ ง ต้องมี ก ารส่ ง เสริ ม งานเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์ใ ห้ม นั่ คงและ
แพร่ หลายยิ่งขึ้น โดยควรถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์ ให้มีความสะดวกในการทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง
แนวคิ ด ของการเผยแผ่ จ ัด เป็ นกระบวนการเผยแผ่ (Propagating Process) เป็ น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์ในด้านการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งมี ผลต่อการประพฤติ ปฏิ บตั ิและการ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นชี วิตการเผยแผ่อาจกระทาได้ในหลายช่ องทางได้แก่การพูดคุ ยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมการแจกเอกสารการนาสารการชักชวนให้เข้าร่ วมกิจการการเทศนาทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและการบรรยายธรรมทางโทรทัศน์เป็ นต้นซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 น. 97) ได้บรรยายเรื่ องพุทธวิธีในการสอน สรุ ปได้วา่
นักปราชญ์ท้ งั หลายและพุทธศาสนิ กชนทั้งหลายเคารพยกย่องและบูชาพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็ น
นัก การสอนที่ ยิ่ ง ใหญ่ ท รงมี พ ระปรี ช าสามารถอย่า งยอดเยี่ ย มในการอบรมสั่ ง สอนได้ป ระสบ
ความส าเร็ จในการเผยแผ่พ ระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี เพราะพระองค์มี คุณสมบัติผูส้ อนเช่ นด้า น
บุคลิกภาพคือพระวรกายสง่างามและพระสุ รเสี ยงไพเราะโน้มน้าวให้ผฟู ้ ั งอยากจะฟั งด้านคุณธรรม
พระองค์มีท้ งั พระปั ญญาคุ ณพระวิสุทธิ คุณและพระกรุ ณาคุ ณและลี ลาการสอนคื อแจ่มแจ้งจูงใจ
หาญกล้าและร่ าเริ ง
วิธีการสอนของพระองค์พระองค์ใช้วิธีสอนแบบต่างๆเช่ น แบบสนทนาแบบบรรยายแบบ
ตอบปั ญหาและแบบวางกฎข้อบังคับส่ วนกลวิธีและอุ บายประกอบการสอนเช่ นการยกอุทาหรณ์
และการเล่านิทานประกอบการเปรี ยบเทียบด้วยข้ออุปมาการใช้อุปกรณ์การสอนการทาเป็ นตัวอย่าง
การเล่ นภาษาเล่ นค าและใช้ใ นความหมายใหม่ อุบ ายเลื อกคนและการปฏิ บ ตั ิ รายบุ คคลการรู ้ จกั
จังหวะและโอกาสความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการการลงโทษและให้รางวัลกลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าพุทธวิธีการสอนที่พระองค์นามาใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
ทัว่ ประเทศอิ นเดี ยเพราะสมัยที่ พระองค์เสด็จอุ บตั ิ ในยุคที่ ชมพูทวีปเป็ นถิ่ นนักปราชญ์มีเจ้าลัทธิ
มากมายต่างก็ถือว่าลัทธิ ของตัวเองดีที่สุดทั้งนั้นเช่นครู ท้ งั หกเป็ นต้นคาสอนของพระองค์ขดั แย้งกับ
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คาสอนเดิมและความเชื่ อถือของคนในยุคนั้นเช่นเรื่ องวรรณะ 4 นอกจากนั้นขอบเขตการเผยแผ่คา
สอนของพระองค์ก็กว้า งขวางคื อเสด็จไปสั่งสอนประชาชนซึ่ งมี พ้ืนฐานที่ แตกต่างกันตามแว่น
แคว้นต่ า งๆทรงสอนคนเหล่ า นั้นให้เข้า ใจและยอมเป็ นศิ ษ ย์ข องพระองค์นับ แต่ พ ระราชามหา
กษัตริ ยล์ งมาทีเดียว
พระครู วิวิธธรรมโกศล (2527 น.126) ได้กล่าวถึ งบทบาทหน้าที่ของความเป็ นนักเผยแผ่ว่า
เป็ นการเอาความรู ้ เอาแสงสว่างหรื อเอาธรรมะไปแนะนาเขาที่ เรี ยกว่า “ชี้ ทางบรรเทาทุ กข์ช้ ี สุข
เกษมศานติ์ ช้ ี ทางพระนฤพานอันพ้นโสกวิโยคภัย ” การจะไปจูงจิตวิญญาณของชาวบ้านจะต้อง
ศึกษาสื่ อสารหลักการให้เข้าใจนักเผยแผ่ตอ้ งมีขอ้ มูลประกอบโดยอาศัยหลักสู ตรแห่ งความสาเร็ จ
คือ1) ต้องมีคาคมนิด2) ต้องมีสุภาษิตหน่อย3) ให้อร่ อยต้องมีคากลอน4) ไม่ง่วงนอนต้องมีคาขาขัน
พระสุ ธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) (2549 น.48) ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเผย
แผ่พระพุทธศาสนาผลงานทางวิชาการเกี่ ยวกับพระพุทธศาสนาในบทความเรื่ องพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาของวัดและพระสงฆ์ในปั จจุบนั ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความเปลี่ ยนแปลงทาให้บทบาทของวัดเปลี่ยนไปคือเมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนา
ประเทศให้เท่าทันอารยธรรมตะวันตกในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา ประเทศชาติได้พฒั นาตามตะวันตก
ความสาคัญของวัดก็เริ่ มลดลงเรื่ อยๆบทบาทเด่นๆของวัดเช่นการจัดการศึกษาเมื่อก่อนการศึกษาเริ่ ม
ที่ วดั ทั้ง นั้นได้ถูก เปลี่ ย นจากวัดเป็ นผูน้ าในการศึ ก ษาบทบาทนี้ ก ลายเป็ นหน่ วยงานรั ฐบาลและ
เอกชนเป็ นผูน้ าไปการรักษาพยาบาลการทาสมุนไพรเป็ นหน้าที่ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ไปการตัดสิ นคดี ขอ้ พิพาทต่างๆเป็ นหน้าที่ ของศาลยุติธรรมเป็ นต้นทั้งๆที่ บทบาทเหล่านี้ ในอดี ต
พระสงฆ์เป็ นผูน้ าทั้งสิ้ น
2) การฟื้ นฟูบทบาทของพระสงฆ์ในปั จจุบนั เมื่ออารยธรรมตะวันตกการศึกษาแผนใหม่การ
พัฒนาสมัยใหม่สื่อและการบันเทิงเพื่อการค้ามีการแพร่ หลายในสังคมไทยสังคมก็เกิดผลกระทบทุก
ด้านและสังคมไทยมีวฒั นธรรมรับมากกว่าและนามาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยนเข้ากับสภาพสังคมไทย
บทบาทของพระสงฆ์ก็ถูกกระทบลดบทบาทที่มีอยูไ่ ปด้วยอย่างไรก็ตามวัดต่างๆก็พยายามแก้ปัญหา
และได้แก้ไขปั ญหาเหล่านั้นมี3ลักษณะคือ
1. แก้ดว้ ยกาลังและความพยายามของวัดเองเช่นวัดใหญ่ๆมีวดั บวรนิ เวศวิหาร วัดมหาธาตุ
ยวราชรังสฤษฎิ์ วัดไร่ ขิง และวัดโสธรวรารามเป็ นต้นด้วยการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นโรงเรี ยน
พุ ท ธศาสนาวัน อาทิ ต ย์ก ารช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้า นสั ง คมสงเคราะห์ ม อบทุ น การศึ ก ษาสร้ า ง
สาธารณประโยชน์ดว้ ยการอุดหนุนจากประชาชน
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2. ร่ วมมือกับรัฐเพื่อแก้ปัญหาได้แก่คณะสงฆ์ทาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุ ก
เช่นโครงการพระธรรมทูตโครงการพระธรรมจาริ กโครงการสาธารณสุ ขมูลฐานโครงการแผ่นดิ น
ธรรมแผ่นดินทองเป็ นต้นโครงการเหล่านี้คณะสงฆ์ร่วมมือกับรัฐ
3. ได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการแก้ปัญหาเช่ นร่ วมกับมูลนิ ธิเอเชี ยในการจัดกลุ่ ม
ประสานงานการพระพุ ท ธศาสนาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จัด อบรมตามโครงการอบรม
พระสงฆ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนร่ วมมือกับมูลนิ ธิหมอชาวบ้านจัดอบรม
พระสงฆ์ดา้ นอนามัยทั้งหนเหนื อและหนกลางและจัดกลุ่มออมทรัพย์ข้ ึนในท้องถิ่นชนบทร่ วมกับ
มูลนิธิเผยแผ่ชีวติ อันประเสริ ฐเป็ นต้น
3) พระสงฆ์กบั การพัฒนาสั งคมพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ พ ฒ
ั นาสังคมเมื่ อประมวลแล้วมี 3
ประการด้วยกันคือ
1. เป็ นผูน้ าทางด้านพัฒนาจิตวิญญาณของมนุ ษย์บทบาทของพระสงฆ์เหล่านี้ จะเห็นได้
ชัดเจนคือการเกิ ดขึ้นของคณะธรรมทานไชยาจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี เมื่อปี พ.ศ.2475โดยการนาของ
ท่านพุทธทาสการเปิ ดวัดป่ าในสายธรรมยุติกนิ กายจนถึงสมัยอาจารย์มนั่ ภูริทตฺ โตและสานักปฏิบตั ิ
ธรรมสายมหานิ กายคือของหลวงพ่อชาวัดหนองป่ าพงจังหวัดอุ บลราชธานี การเกิ ดขึ้ นของสานัก
กรรมฐานแบบยุบหนอพองหนอซึ่ งมีวดั มหาธาตุเป็ นศูนย์กลางเมื่อปี พ.ศ.2493อันมีตน้ แบบมาจาก
ประเทศพม่าต่อมาก็มีการปฏิบตั ิธรรมกายแบบสัมมาอะระหังของหลวงพ่อสดวัดปากน้ าภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร
2. เป็ นผูท้ าหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนสถาบันสงฆ์ได้ทาหน้าที่ดา้ นการศึกษามา
ตลอดโดยเฉพาะเปิ ดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึ กษาจากชนบทที่ ไม่มีโอกาสเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนของรัฐก็ได้อาศัยการเพาะบ่มฝึ กฝนอบรมจากสถาบันศาสนาเช่ นการศึกษาที่คณะสงฆ์จดั
ได้แ ก่ ก ารศึ ก ษาแผนกบาลี -นัก ธรรมและการศึ ก ษาแผนใหม่ ไ ด้แก่ มหาวิท ยาลัย สงฆ์2แห่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงทาให้เกิดผูม้ ีความรู ้
ในทางพระพุทธศาสนาได้เป็ นกาลังของพระศาสนาและช่วยเหลือสังคมประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
3. เป็ นผูน้ าด้านการพัฒนาชนบทพระสงฆ์ทาหน้าที่ ลกั ษณะเช่ นนี้ ทวั่ ประเทศแบ่งได้
2 ประเภท
ก. การตั้งมูลนิธิศึกษาพระสงฆ์ได้อุทิศชีวติ เพื่อยกฐานะการศึกษาของชาวบ้านในชนบท
มีจานวนมากยกตัวอย่างเช่นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟูอตฺ ตสิ โว) วัดพระสิ งห์จงั หวัดเชี ยงใหม่ผตู ้ ้ งั
โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษาพระเทพกวี (ปั จจุบนั พระพุทธพจนวราภรณ์วดั เจดียห์ ลวง) วัดป่ าดารา
ภิรมย์อาเภอแม่ริมจังหวัดเชี ยงใหม่ผตู ้ ้ งั โรงเรี ยนเมตตาศึกษาและพระธรรมญาณมุนี (พระพุทธวร
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ญาณ) วัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีได้ต้ งั โรงเรี ยนการกุศลชื่อโรงเรี ยนวินิตศึกษาเป็ นโรงเรี ยนที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังการที่พระเถระได้ทางานเหล่านี้ถือว่าเป็ นการเผยแผ่เชิงรุ กที่เรี ยกว่าศึกษาสงเคราะห์
ข. การรวมกลุ่ มเพื่องานพัฒนาชุ มชนงานส่ วนนี้ พระสงฆ์ในภาคต่างๆได้ช่วยเหลื อ
ประชาชนเป็ นอย่างมากเช่ นพระพุทธพจนวราภรณ์ วดั เจดี ยห์ ลวงได้ต้ งั มูลนิ ธิเพื่อการศึ กษาและ
พัฒนาชนบทเพื่อเป็ นการขยายโครงการเกษตรพัฒนาและเมตตานารี เพื่อเตรี ยมคนพัฒนาชนบท
กลุ่มพระสงฆ์พฒั นาเช่นพระสมุห์เฉลิมฐิตสี โลผูส้ ร้างหมู่บา้ นปลอดอบายมุขที่โนนเมืองอาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัดนครราชสี มากลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาชนบทเช่นพระ
ครู พิพิธประชานาถวัดสามัคคีบา้ นท่าสว่างจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแกนนาชาวบ้านด้วยการตั้งสหกรณ์
ร้านค้าธนาคารข้าวและเกษตรแบบผสมผสานพร้อมกับพัฒนาจิตใจชุ มชนไปด้วยกิจกรรมลักษณะ
พัฒนาชนบทเช่นนี้พระสงฆ์ในชนบททากันมากประชาชนทัว่ ไปทราบน้อยและท่านทาเองเงียบๆรู้
เฉพาะกลุ่มงานที่ท่านทาเป็ นส่ วนใหญ่งานลักษณะเช่ นนี้ ทางคณะสงฆ์ถือว่าเป็ นงานเผยแผ่เชิ งรุ ก
ประเภทสาธารณสงเคราะห์
ประเวศ วะสี (2540 ) (น.73-74) ได้กล่าวถึง ปั ญหาในการเผยแผ่ธรรมของสถาบันสงฆ์ไทย
ไว้ในหนังสื อพระสงฆ์กบั การรู ้ เท่าทันสังคมว่าพระสงฆ์และสามเณรส่ วนใหญ่มีการศึกษาน้อยไม่
เข้ า ใจพุ ท ธธรรมอย่ า งลึ ก ซึ้ งและไม่ เ ข้ า ใจสภาพสั ง คมปั จ จุ บ ัน จึ ง สื่ อกั บ ประชาชนไม่ ไ ด้
ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับประชาชนเป็ นเพียงพิธีกรรมเป็ นส่ วนใหญ่การที่มีพระสงฆ์เข้าใจพุทธ
ธรรมได้ลึกซึ้ งเข้าใจชี วิตและสังคมในปั จจุบนั และมีความสามารถในการสื่ อสารมีความสาคัญต่อ
ประเทศไทยและต่อโลกมากสมควรที่รัฐบาลและทางคณะสงฆ์จะให้ความสนใจต่อเรื่ องนี้ ให้มาก
และได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของสงฆ์วา่ ควรเรี ยนรู ้ใน3เรื่ องใหญ่คือ 1) เรี ยนรู ้พุทธธรรมให้ลึกซึ้ งทั้ง
ทางปริ ยตั ิและปฏิบตั ิ 2) เรี ยนรู ้ เข้าใจสังคมปั จจุบนั ให้รู้เท่าทันสังคมในปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ใน
การสอน 3) เรี ยนรู ้การติต่อสื่ อสารให้เป็ นที่สนใจของผูค้ นให้จบั ใจคนให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมหรื อที่ เรี ย กว่า อนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์นั่นเองในข้อ นี้ ร วมทั้ง การใช้เ ครื่ องติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
สมัยใหม่ดว้ ย
สรุ ปได้วา่ แนวคิดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ กระบวนการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารคา
สอนและการโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เข้าถึงสาระและสามารถปฏิบตั ิตนได้ซ่ ึ งตามแนวทาง
ของพระพุท ธศาสนานั้นบุ ค คลสามารถท าได้โดยผ่า นสื่ อมวลชนสื่ อบุ ค คลสื่ อโทรทัศน์ และสื่ อ
กิ จกรรมศาสนาที่ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความเชื่ อค่านิ ยมที่ ลึกซึ้ งการยอมรั บสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตใจ
เพราะฉะนั้นการเผยแผ่ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่องค่อยเป็ นค่อยไปและรู ปแบบวิธีการเผยแผ่ตอ้ งเหมาะสม
และทันสมัย
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2.1.4 พุทธวิธีในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
การเผยแผ่ศาสนพรหมจรรย์ (หลักการดาเนิ นชี วิตที่ประเสริ ฐ หรื อหลักพระธรรมวินยั ) ของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะแรกตรั สรู ้ น้ นั มี ลกั ษณะเป็ นการประกาศท้าทายเหล่ า
มหาบัณฑิ ต ปั ญญาชนในสมันนั้น ให้ ม าช่ ว ยกัน พิ สู จ น์ อริ ย สั จธรรมที่ พ ระองค์ท รงค้นพบด้ว ย
พระองค์เอง ซึ่ งเป็ นความจริ งอันเที่ ยงแท้แน่ นอน เป็ นความจริ ง ที่ ไม่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา สอดคล้องกับหลักพระธรรมคุณที่วา่ “พระธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว
อันผูบ้ รรลุพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง ไม่ข้ ึนกับกาลเวลา ควรแก่การเชิญชวนชักชวนให้มาพิสูจน์ทดสอบ
ควรน้อมเข้าใส่ ตน เป็ นผลปฏิบตั ิที่วญ
ิ ญูชนจะพึงรู ้ได้เฉพาะตน”
พระผูม้ ี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุ ทธเจ้า องค์พระบรมศาสดาของพระพุ ทธศาสนาทรง
ประสบความสาเร็ จอย่างสู งยิ่งในการประกาศเผยแผ่ศาสนธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู ้ ซึ่ งทรงใช้เวลา
เพียง 9 เดือน ก็สามารถประกาศศาสนธรรมก่อตั้งและประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างมัน่ คง
ดารงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในดิ นแดนชมพูทวีป คื อ ครบองค์ประกอบ 5 ประการของการ
ก่อตั้งศาสนา ซึ่ งได้แก่
1. มีองค์พระศาสดาผูก้ ่อตั้งคือพระองค์เอง
2. มีศาสนธรรม คือ หลักธรรมคาสอนที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
3. มีศาสนบุคคล คือ พระพุทธสาวกเป็ นประจักษ์พยานในการปฏิบตั ิตามศาสนธรรมและ
เป็ นกาลังสาคัญช่ วยประกาศเผยแผ่ โดยมี พระภิ กษุ ปัญจวัคคี ย ์ กลุ่ มพระยสะ พร้ อมทั้งมีอุบาสก
อุบาสิ กา คือ บิดาของพระยสะ และอดีตภรรยาของพระยสะ เป็ นต้น
4. มีศาสนสถาน คือ พุทธศาสนสถานหรื อวัด ในสมัยนั้นได้แก่ พระวิหารเวฬุวนั หรื อวัดเวฬุ
วัน ที่พระเจ้าพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช บรมกษัตริ ยแ์ ห่ งแคว้นมคธ ทรงศรัทธาสร้ างถวาย ณ
พระราชอุทยานเวฬุวนั กรุ งราชคฤห์ แคว้นมคธ
5. มีศาสนพิธี คือ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม ที่พระพุทธองค์ทรงกาหนดเป็ นแบบ
แผนให้ประพฤติปฏิ บตั ิ โดยขณะนั้นมีพิธีการบวชประพฤติพรหมจรรย์เกิ ดขึ้น 2 แบบ คือ แบบ
เอหิ ภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธองค์ทรงประทานบวชให้เอง และแบบติสรณคมนูปสัมปทา ที่ทรง
อนุ ญาตให้พระสาวกบวชให้กุลบุตรได้ดว้ ยการรับไตรสรณคมน์ นอกจากนี้ ยงั มีพิธีการอุทิศส่ วน
กุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับวายชนม์ โดยพระเจ้าพิมพิสารทรงจับพระเต้าทองเต็มด้วยน้ าหลัง่ ลงดิ น เนื่ อง
ด้วยการถวายพระราชอุทยานเวฬุวนั
นอกจากนี้ พระพุทธองค์ยงั ทรงอาศัยพระญาณอันเป็ นกาลังของพระพุทธเจ้าที่ทาให้พระองค์
สามารถบันลือสี หนาท ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างองอาจมัน่ คงดุ จราชสี ห์
คาราม ซึ่ งพระญาณดังกล่าวนั้น เรี ยกว่า ทสพลญาณ 10 ประการ คือ
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2.1.4.1 ทสพลญาณ 10
1. ฐานาฐานญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ ฐานะและอฐานะ) โดยคาว่า ฐานะ ในที่น้ ี หมายถึ ง ความ
เป็ นไปได้ของสรรพสิ่ ง เช่ น สิ่ งใดมี ความเกิ ดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ งนั้นมี ความดับเป็ นธรรมดา หรื
อกุศลกรรมย่อมให้ผลดี อกุศลกรรมย่อมให้ผลชัว่ (ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ) เป็ นต้น ส่ วนคาว่า อฐานะ
หมายถึง ความเป็ นไปไม่ได้ของสรรพสิ่ ง เช่น สิ่ งที่มีความเกิดขึ้นเป็ นธรรดา สิ่ งนั้นจักไม่ดบั เลย หรื
อกุศลกรรมให้ผลชัว่ อกุศลกรรมให้ผลดี (ทาดีได้ชวั่ ทาชัว่ ได้ดี) เป็ นต้น พระองค์ทรงใช้พระญาณ
นี้ ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างองอาจมัน่ คง ทาให้พระสงฆ์สาวกมีความเข้าใจ
เนื้ อหาและขอบเขตของกฏเกณฑ์ และหลักการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและที่ จะนามาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ตลอดจนรู ้ ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มีพฒั นาการอยู่ในระดับ
ต่างๆ
2. วิปากญาณ หรื อ กัมมวิปากญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ผลแห่ งกรรม) หมายถึง พระองค์ทรงมี
พระญาณที่ หยัง่ รู ้ ผ ลแห่ งกรรมของสั ตว์ท้ งั หลายผูท้ ากรรม ทั้ง ที่ เป็ นกุ ศลหรื อเป็ นบุ ญ ทั้งที่ เป็ น
อกุศลหรื อเป็ นบาป ซึ่ งต่างให้ผลสลับกันไปตามฐานะคือเหตุที่เป็ นไปได้ ไม่หลงสันนิ ษฐานไปใน
อฐานะ ดังนั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาแบบจาแนกแยกแยะ แสดงความเชื่ อมโยงกันระหว่างเหตุ และผลว่าสิ่ งนั้นๆ มี
อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล ซึ่ งตามปกติแล้วเหตุมกั จะเป็ นอดีต ยามที่ผลปรากฏในปั จจุบนั และผล
จะเป็ นอนาคตในกรณี ที่เหตุเป็ นปัจจุบนั
3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรี ชาหยัง่ รู ้ทางไปสู่ ภูมิท้ งั ปวง) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระ
ญาณที่หยัง่ รู ้กรรมหรื อข้อปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่ คติท้ งั ปวง คือ ทรงรู ้ท้ งั กรรมที่จะนาไปเกิดในสุ คติ ภพ
ภูมิที่ดี อันได้แก่ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์หรื อเทวโลกและพรหมโลก ทั้งกรรมที่จะนาไปเกิดในทุคติ
ภพภูมิที่ชวั่ อันได้แก่ อบายภูมิ 4 คือ ขุมนรก แดนเปรต พวกอสุ รกายและกาเนิ ดสัตว์เดรั จฉาน
รวมทั้งข้อปฏิ บตั ิ ที่ จะนาให้พน้ จากสุ คติ และทุ คติ (อมตธาตุ นิพพาน) พระองค์ทรงรู ้ วิธีก ารและ
กลวิธีปฏิ บตั ิต่างๆ ที่จะนาเข้าสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างแจ่มแจ้ง โดยทรงชี้ ชดั ว่า ใครทาอะไร
อย่างไรแล้วต่อไปจะเป็ นอย่างไร จะบังเกิ ดที่ไหนหลังจากตายไปแล้ว ที่เป็ นอย่างนั้นเพราะเหตุ
อะไร พร้อมทั้งรู ้เหตุที่ทาให้บุคคลผูป้ ฏิบตั ิไปบังเกิดในกาเนิดนั้นๆ
4. นานาธาตุญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ธาตุต่างๆ) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้สภาวะ
ของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมเป็ นอเนกอนันต์ ดังนั้น ในการ
ประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนา
แสดงให้รู้แยกสมมติออกเป็ นขันธ์ อายตนะ และธาตุต่างๆ ของชี วิต เน้นให้รู้จกั ส่ วนประกอบของ
สิ่ งนั้นจากจุดใหญ่ไปหาจุดย่อยสุ ด จากจุดย่อยสุ ดไปหาจุดใหญ่สุดได้ตามความเป็ นจริ ง
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5. นานาธิ มุตติกญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้อธิ มุตติคืออัธยาศัยของสัตว์ท้ งั หลายอันเป็ นต่างๆ กัน)
หมายถึ ง พระองค์ ท รงมี พ ระญาณที่ ห ยั่ง รู ้ อ ธิ มุ ต ติ คื อ อัธ ยาศัย ความโน้ ม เอี ย ง ความเชื่ อ ถื อ
แนวความคิ ด แนวความสนใจ เป็ นต้น พระองค์ท รงใช้พ ระญาณนี้ ตรั ส พระธรรมเทศนา ได้
สอดคล้องต้องกันตามอัธยาศัย ความเชื่ อถื อ แนวความคิดความสนใจ ความโน้มเอี ยง ความถนัด
ความสนใจของคนและสัตว์ท้ งั หลายที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน เป็ นเหตุ ให้บุ ค คลผูร้ ั บฟั ง พระธรรม
เทศนาเกิดความประทับใจพลันเลื่อมใสและสามารถบรรลุธรรมได้เร็ ว
6. อินทริ ยปโรปริ ยตั ตญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ความยิ่งหรื อหย่อนแห่ งอินทรี ยธรรมของสรรพ
สัตว์) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้ความยิง่ และหย่อนแห่ งอินทรี ยธรรม ของสัตว์บุคคล
ทั้งหลาย โดยทรงรู ้ ว่าบุคคลนั้นๆ มีอินทรี ยธรรม คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปั ญญาแค่ไหน
เพียงใด มีกิเลสมากหรื อน้อย มีอินทรี ยธรรมอ่อนหรื อแก่กล้า สอนง่ายหรื อสอนยาก มีความพร้อมที่
จะปฏิ บตั ิ เพื่อบรรลุ ธรรม หลุ ดพ้นจากทุกข์หรื อไม่ เป็ นต้น พระพุทธองค์ทรงใช้พระญาณนี้ ตรั ส
พระธรรมเทศนาที่ยากหรื อง่ายแก่ บุคคลต่างๆ ตามที่ทรงพิจารณาเห็ นว่าบุคคลผูร้ ับฟั งพระธรรม
เทศนามีอินทรี ยธรรมแก่กล้าหรื ออ่อนแค่ไหนเพียงใด สอนง่ายหรื อสอนยาก มีความพร้อมที่จะเข้า
สู่ กระบวนการศึ กษาปฏิ บตั ิ ตามหลักไตรสิ กขาหรื อพร้ อมที่ จะบรรลุ ธ รรมหรื อไม่ เป็ นเหตุ ให้มี
ศรัทธาประชาชนได้รู้จกั เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก
7. ฌานาทิ สังกิ เลสาทิญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ เหตุที่จะทาให้ฌานวิโมกข์สมาธิ และสมาบัติ
เสื่ อมหรื อเจริ ญ) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออก
จากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติท้ งั หลายว่าเกิ ดมีข้ ึนได้เพราะเหตุน้ นั ๆ ดังนั้นในการประกาศ
พุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัสพระธรรมเทศนาด้วยทรง
รู ้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของคุณธรรมทั้งหลาย มีฌาน สมาธิ วิโมกข์ เป็ นต้น
8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ปรี ชากาหนดระลึกชาติหนหลังได้) หมายถึง พระองค์ทรงมีพระ
ญาณที่หยัง่ รู ้ อนั ทาให้ระลึ กภพที่เคยอยู่ในหนหลังได้ โดยระลึ กชาติถอยหลังเข้าไปได้ต้ งั แต่หนึ่ ง
ชาติ ไปจนถึงร้อยชาติ พันชาติ แสนชาติ ตลอดจนสังวัฏฏวิวฏั ฏกัปเป็ นอันมากว่า “ในภพชาติโน้น
ได้มีชื่อ มีโคตร มีผวิ พรรณ มีอาหารอย่างนั้นๆ ได้เสวยสุ ขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกาหนดอายุเพียงเท่านั้น
จุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น ได้เป็ นอย่างนั้นๆ ครั้นจุติจากภพโน้น แล้วจึงได้มาเกิดใน
ภพนี้ ” ดังนั้นในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาสาธกยกเรื่ องราวในอดี ตชาติมาเล่าให้ผฟู ้ ั งทราบถึ งภูมิประวัติความเป็ นมาต่างๆ
ทั้งส่ วนของพระองค์เองหรื อของผูอ้ ื่นได้อย่างแจ่มแจ้งจูงใจ
9. จตูปปาตญาณ (ปรี ชากาหนดรู ้ จุติและอุ บตั ิของสัตว์ท้ งั หลายผูเ้ ป็ นต่างๆ กันโดยกรรม)
หมายถึง พระองค์ทรงมีพระญาณที่หยัง่ รู ้จุติและอุบตั ิของสัตว์ท้ งั หลาย ที่เป็ นไปตามกรรม โดยทรง

24

สามารถทอดพระเนตรเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ท้ งั หลาย ทรงสามารถรู ้ชดั หมู่สัตว์ผเู ้ ป็ นไป
ตามกรรมได้วา่ “หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบทุจริ ต ว่าร้ายพระอริ ยเจ้า เป็ นมิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายไปจึง
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” หรื อว่า “หมู่สัตว์เหล่านี้ ประกอบสุ จริ ต ไม่ว่าร้ายพระอริ ยเจ้า เป็ น
สัมมาทิฏฐิ หลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ ” พระญาณนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่ “ทิพพจุกขุ
ญาณ” คือสามารถรู ้แจ้งด้วยทิพยจักษุ หรื อความมีตาทิพย์ พระพุทธองค์จึงทรงใช้พระญาณนี้ ตรัส
พระธรรมเทศนาจาแนกแยกแยะให้ผฟู ้ ั งเข้าใจชัดเจนถึงการให้ผลของกรรมว่าทากรรมใดแล้วย่อม
ได้รับผลกรรมนั้น หากใครทากรรมดี กคือประพฤติปฏิ บตั ิดี ก็ย่อมได้รับผลดี หากใครทากรรมชัว่
ประพฤติปฏิ บตั ิตนไปตามอานาจกิเลสหรื อความคิดเห็นที่ผิดๆ ก็ยอ่ มได้รับผลชัว่ ตอบสนองอย่าง
แน่นอน
10. อาสวักขยญาณ (ปรี ชาหยัง่ รู ้ความสิ้ นไปแห่ งอาสวะทั้งหลาย) หมายถึง พระองค์ทรงมี
พระญาณที่ทรงรู ้ วิธีที่ทาให้พระทัยของพระองค์หลุ ดพ้นจากอาสาวกิ เลสอย่างสิ้ นเชิ งอันเป็ นพระ
ญาณหลักสาคัญที่ทาให้พระองค์สมบูรณ์พร้อมด้วยปั ญญา ความบริ สุทธิ์ และความกรุ ณาต่อสรรพ
สัตว์ท้ งั หลาย ดังนั้น ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงทรงอาศัย
พระญาณนี้เป็ นหลักประกันความมัน่ ใจของพุทธสาวก หรื อผูฟ้ ังพระธรรมเทศนาว่า พระองค์น้ นั ได้
ตรัสรู้อริ ยสัจ 4 ประการโดยรู ้ ประจักษ์ตามความเป็ นจริ งว่า “นี่ ทุกข์ นี่ เหตุให้เกิ ดทุกข์ นี่ ความดับ
ทุกข์ นี่ขอ้ ปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ เหล่านี้ อาสวะ นี่ เหตุเกิดอาสวะ นี่ ความดับอาสวะ นี่ ขอ้ ปฏิบตั ิ
ให้ถึงความดับอาสวะ” เพราะรู ้เห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ จิตหรื อพระทัยของพระองค์ก็หลุดพ้นจาก
อาสวะทั้งหลาย มีพระญาณหยัง่ รู ้ วา่ หลุ ดพ้นแล้ว คือ สาเร็ จเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
สมบูรณ์ แล้ว ซึ่ งหากใครก็ตามปฏิ บตั ิตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนด้วยความเพียร
พยายาม ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นกัน
การแสดงพระธรรมเทศนาประกาศพุ ท ธธรรมเทศนาประกาศพุ ท ธธรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็ นเพียงธรรมกถาหรื อการสนทนาทัว่ ไป ซึ่ งมิใช่
คราวที่ มี ค วามมุ่ ง หมายเฉพาะพิ เ ศษ ก็ จ ะด าเนิ นไปอย่า งส าเร็ จ ผลดี โดยมี อ งค์ป ระกอบที่ เ ป็ น
คุณลักษณะการสอนที่ดีตามแนวพุทธจริ ยาหรื อ ตามหลักเทศนาวิธี 4 ประการ จึงเรี ยกว่า พุทธลีลา
ในการสอน 4 ส. ดังนี้
2.1.4.2 พุทธลีลาในการสอน 4 ประการ
1. สันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) คือ เมื่อพระองค์จะทรงสอนอะไร ก็จะทรงชี้ แจงจาแนก
แยกแยะอธิ บายและแสดงเหตุผลให้ชดั เจน จนผูฟ้ ั งเข้าใจแจ่มแจ้ง รู้เรื่ องราวที่พระองค์ทรงแสดง
เหมือนจูงมือไปดูให้เห็ นประจักษ์กบั ตา ทาให้ผรู ้ ับการเผยแผ่เกิ ดความประทับใจ เพราะตามปกติ
แล้วจะเป็ นใครก็ตาม เมื่อสามารถพูดให้คนอื่นรู ้ เรื่ องในบางกรณี ได้ ก็จะสร้ างความมัน่ ใจให้กบั
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ผูฟ้ ั งว่า ผูพ้ ูดผูส้ อนมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ องที่ พูดที่ สอนจริ ง เป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ดความเคารพความเชื่ อถื อได้
โดยง่าย
2. สมาทปนา (การชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบตั ิ) คือ เมื่อทรงชี้ แจงให้เห็นชัดแล้วก็จะตรัส
พระวาจาจูงใจให้เห็ นจริ ง เป็ นความจริ ง ดี จริ ง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับและพร้ อมที่จะ
นาไปปฏิ บตั ิ โดยสิ่ งใดควรปฏิ บตั ิ หรื อหัดทา ก็ทรงแนะนาหรื อบรรยายให้เขาซาบซึ้ งเห็ นคุ ณค่า
มองเห็นความสาคัญที่จะต้องฝึ กฝนบาเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือทาหรื อนาไปปฏิ บตั ิโดยเร็ ว
พลัน
3. สมุตเตชนา (การเร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า) คือ พร้อมกับที่จะตรัสพระวาจาจูงใจให้เห็น
จริ งนั้น พระองค์ก็จะตรัสเสริ มเร้าใจให้แกล้วกล้า ปลุกเร้าใจผูฟ้ ังให้กระตือรื อร้นเกิดความอุตสาหะ
มี ก าลัง ใจเข้ม แข็ ง มั่น ใจที่ จ ะท าให้ ส าเร็ จ จงได้ สู ้ ง าน ไม่ ห วัน่ ระย่ อ ไม่ ก ลัว ต่ อ ความเหนื่ อ ย
ยากลาบากใดๆ
4. สัมปหังสนา (การปลอบชโลมใจให้สดชื่ นร่ าเริ ง) คือ พร้ อมกับที่ตรัสอธิ บายให้เห็ นชัด
แจ้ง ตรัสจูงใจให้อยากปฏิ บตั ิ ตรัสปลุ กเร้ าใจให้กล้าหาญที่จะปฏิ บตั ิ พระองค์ก็ยงั ตรัสพระธรรม
เทศนาในลักษณะทาบรรยากาศให้สนุ ก สดชื่ น แจ่มใส เบิกบานใจ เป็ นการบารุ งจิตใจของผูฟ้ ั งให้
แช่ มชื่ น ร่ าเริ ง เบิ กบาน ฟั งไม่ เบื่ อ และเปี่ ยมด้วยความหวัง มองเห็ นผลดี และทางสาเร็ จอันเป็ น
คุณประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิอีกด้วย
จากพระพุทธลีลาการสอนทั้ง 4 ประการที่ปรากฎในพระสุ ตตันตปิ ฎกหลายพระสู ตรดังกล่าว
นี้ เป็ นอั น ชี้ ชั ด ว่ า พระพุ ท ธองค์ ท รงพิ ถี พิ ถ ั น ในการเทศน์ ใ นการสอนประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก โดยพระอรรถกถาจารย์ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า พระพุทธลีลาการสอน
ข้อ 1 นั้นมีลกั ษณะปลดเปลื้องความเขลาหรื อความมืดมัว ข้อ 2 มีลกั ษณะปลดเปลื้ องความไม่
ประมาท ข้อ 3 มีลกั ษณะปลดเปลื้องความอืดคร้ าน และข้อ 4 มีลกั ษณะให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในเชิ ง
ปฏิบตั ิ จึงทาให้บุคคลผูร้ ับการเผยแผ่หรื อผูท้ ี่พระองค์ทรงมุ่งหมายแสดงธรรมโปรดสามารถบรรลุรู้
แจ้งธรรม หรื อได้รับผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ สาหรับบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา
เป็ นครั้ งแรกและไม่ ถึ ง กับ บรรลุ ม รรคผลส าเร็ จเป็ นพระอริ ย บุ ค คลในคราวนั้น ภายหลัง จากที่
พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว มีความเลื่ อมใสขอนับถื อพระพุทธศาสนา ก่อนจะ
ปฏิ ญาณตนเป็ นอุ บาสก อุ บาสิ กา หรื อเป็ นพุทธมามกะ ก็จะเปล่ งวาจาแสดงความยกย่องชื่ นชม
โสมนัสในพระภาษิตของพระพุทธองค์ ซึ่ งสรุ ปเป็ นลักษณะการประเมินผลพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธองค์ ได้ 4 ลักษณะ คือ
1. เหมือนการหงายของที่เขาคว่าเอาไว้
2. เหมือนการเปิ ดของที่เขาปิ ดเอาไว้
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3. เหมือนการบอกทางแก่คนที่เขากาลังหลงทาง
4. เหมือนการส่ องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีตาดีจะได้เห็นแสงสว่าง
2.1.4.3 รู ปแบบและประเภทของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ในการประกาศพุทธธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงสามารถ
สร้างความสนใจ ความศรัทธาให้เกิดแก่ผฟู ้ ังหรื อกลุ่มเป้ าหมายด้วยรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ในทุกสถานการณ์ ไม่จากัดตายตัวเป็ นรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งแม้แต่การสารวมพระอิริยาบถให้
สงบเรี ยบร้ อยงดงาม ก็ถือว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังเช่ น เมื่อพระพุทธ
องค์เสด็ จมุ่ ง ไปยัง ป่ าอิ สิ ป ตนมฤคทายวันเพื่ อทรงแสดงธรรมโปรดพระปั ญจวัค คี ย ์ มี นัก บวช
อาชีวกผูห้ นึ่งชื่อว่าอุปกะ เดินสวนทางมา เพียงพบเห็นพระพุทธองค์เสด็จดาเนินด้วยพระพุทธลีลามี
พระอาการสงบเรี ยบร้อยไปตามปกติเท่านั้น เขากลับเกิดความประทับใจตรงเข้าไปสนทนาด้วย เขา
ไปใช้ชีวิตฆราวาสแต่งงานมีครอบครัวแล้วเกิดเบื่อหน่าย ได้กลับมาขอบวชประพฤติธรรมกับพระ
พุทธองค์และบรรลุธรรมได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบหรื อวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นแม้จะมี หลายรู ปแบบ แต่เมื่ อ
รวบรวมตามที่ปรากฏโดยส่ วนมากแล้ว นับจานวนได้ 7 วิธี ด้วยกันดังนี้
1. อุ ปนิ สินนกถา แปลว่า “ถ้อยคาของผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้” หมายถึ ง การนัง่ คุ ยสนทนาอย่าง
กันเองโดยสอดแทรกหลักธรรมเข้าไปในการสนทนากันนั้น เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่ใช้สาหรับการ
สนทนาปราศรัยกับบุคคลผูไ้ ปมาหาสู่ หรื อการต้อนรับแขก ผูม้ าเยือน เป็ นการพูดคุยกันตามสมควร
แก่เหตุการณ์ กาละเทศะและบุคคลผูฟ้ ั ง เพื่อตอบคาซักถาม แนะนาชี้ แจงให้คาปรึ กษา เป็ นต้น ไม่
เป็ นแบบแผนพิธี ตรงกับที่ท่านโบราณาจารย์กล่าวว่า นัง่ จับเข่าคุยกัน บรรยากาศเป็ นกันเอง โดยไม่
มีการเตรี ยมตัวมาก่อน ซึ่ งนิยมพูดกันว่า เป็ นการเทศน์ธรรมาสน์เตี้ย
2. ธัมมีกถา (หรื อ ธรรมกถา) แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวถึ งธรรม” หมายถึง การบรรยายหรื อ
อธิ บ ายธรรม เป็ นรู ป แบบการเผยแผ่ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงหลัก พระธรรมวิ นัย อย่ า งเป็ น
กิ จจะลักษณะ เป็ นงานเป็ นการ เป็ นเรื่ องเป็ นราวในปั จจุ บนั ได้แก่ การแสดงธรรม การปาฐกถา
ธรรม การบรรยายธรรม เป็ นต้น
3. โอวาทกถา แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวสอน” หมายถึง การใช้คาแนะนาตักเตือนให้ละเว้นชัว่
ประพฤติดี เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเป็ นพระพุทธพจน์หรื อพระโอวาท
สั้นๆ เป็ นพระดารั สเตื อน ทรงสั่งสอน โดยเฉพาะเจาะจงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเพื่อให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความ
สั ง วรระวัง ไม่ ท าชั่ว ให้ ล ะความชั่ว ให้ ท าแต่ ค วามดี และให้ รั ก ษาความดี เ อาไว้ เช่ น พระ
โอวาทปาติโมกข์ 3 ที่ทรงแสดงถึงอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของพระพุทธศาสนาหรื อพระปั จฉิ ม
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วาจา อันเป็ นโอวาทสุ ดท้าย เมื่อจวนจะเสด็จดับขันธปริ นิพพานที่วา่ “ภิกษุท้ งั หลาย เอาละ บัดนี้ เรา
ขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อมเถิด” เป็ นต้น (พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 10 ข้อ 218 หน้า 202)
4. อนุ สาสนี กถา แปลว่า “ถ้อยคาที่กล่าวสอนให้เห็นจริ ง” หมายถึง คากล่าวสอนในลักษณะ
ซ้ าๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ าเตือนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดความจาได้ เกิ ดความชิ นหู เป็ นรู ปแบบการ
เผยแผ่อีกวิธีหนึ่ งซึ่ งพระพุทธองค์ทรงนามาใช้ตรัสพร่ าสอนโดยเฉพาะแก่บรรดาพุทธบริ ษทั ฝ่ าย
บรรพชิ ตหรื อสหธรรมิ ก 5 คื อ ภิ กษุ ภิ กษุ ณี สิ กขมานา สามเณร สามเณรี รวมทั้งนักบวชที่ อยู่
ใกล้ชิด เนื้ อหาโดยสารธรรมโดยส่ วนมาก จะเป็ นคาสอนประเภทความไม่ประมาท ความสามัคคี
ความเพียรพยายาม สติสัมปชัญญะ ความอดทน ซึ่ งพระพุทธองค์ทรงย้าเตือนพุทธบริ ษทั อยูเ่ นืองๆ
5. ธัมมสากัจฉากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่สนทนากันในทางธรรม” หมายถึง การสนทนาธรรม
เป็ นทานองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน บางครั้งมาในรู ปแบบคาถาม เพื่อแสดงหาความถูกต้องหรื อ
ปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกัน เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้บางโอกาส เพื่อทรง
รับรองความคิดเห็ นของผูฟ้ ั งบ้าง เพิ่มเติมบ้าง ปรับปรุ งบ้าง ปฏิ เสธบ้าง ตามควรแก่กรณี ปั จจุบนั
นอนจากจะเรี ยกว่า การสนทนาธรรมแล้ว อาจเรี ยกว่า การอภิปราย การเสวนาธรรม โดยผลัดกันพูด
ผลัดกันฟังอีกด้วย
6. ปุจฉาวิสัชนากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่ถาม-ตอบ” หมายถึง รู ปแบบการเผยแผ่ที่ข้ ึนต้นด้วย
การถาม ตอบ โดยอาจถามนาเพื่อกระตุน้ ผูฟ้ ังให้ตอบ เป็ นการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลัง
จากที่ได้อธิ บายธรรมนั้นๆ ให้ฟังหรื อระหว่างที่สนทนาธรรมกัน เพื่อกระตุน้ เร้าใจให้ผสู ้ นทนาเกิด
ความตื่นตัวอยูเ่ สมอ เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ประกอบกับการแสดงพระธรรม
เทศนาอื่นๆ ภายหลังจากที่ตรัสอธิ บายความหมายของธรรมนั้นๆ แล้ว เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
ผูฟ้ ังด้วย
7. ธัมมเทสนากถา แปลว่า “ถ้อยคาที่แสดงธรรม” คือ การเทศน์ หรื อการแสดงพระธรรม
เทศนานั่นเอง เป็ นการแสดงธรรมสั่ ง สอน ชี้ แจงเรื่ อ งบาป บุ ญ คุ ณ โทษ ประโยชน์ แ ละมิ ใ ช่
ประโยชน์ เพื่อให้ละชัว่ ประพฤติดี ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ เป็ นรู ปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ปรากฏอยูด่ าษดื่นใหนพระสุ ตตันตปิ ฎก
2.1.5 การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ปั จจุบนั การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีหลายรู ปแบบหลากหลายวิธี เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยก็ตอ้ ง
อาศัย เทคโนโลยี เ ข้า มาช่ ว ย การเผยแผ่ห ลัก พุ ท ธธรรมไม่ เ ฉพาะคนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง แต่ ต้อ ง
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ครอบคลุมกับผูฟ้ ังทุกกลุ่ม เข้าใจง่าย ฟังสนุก และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน
ได้
พระธรรมโกศาจารย์ (พุ ท ธทาส ภิ ก ขุ ) ได้ก ล่ า วไว้ใ นเอกสาร “เค้า โครงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ไว้วา่
คาว่า การเผยแผ่น้ นั จะทาได้อย่างสมบูรณ์ตอ้ งประกอบด้วย
1. เผยแผ่ดว้ ยการให้ได้ยนิ ได้ฟังทุกวิถีทาง (หลักปริ ยตั ิธรรม)
2. เผยแผ่ดว้ ยการทาสิ่ งที่ดีและทายากให้เขาดู (หลักปฏิบตั ิธรรม)
3. เผยแผ่ดว้ ยการเป็ นผูม้ ีความสุ ขให้เขาดู (หลักปฏิเวธธรรม)
ซึ่ งทั้งสามประเภทนี้ อาจจาแนกเป็ นรายละเอียดได้ในแต่ละประเภทๆ ได้ดงั นี้
1. เผยแผ่ ด้วยการให้ ได้ ยนิ ได้ ฟังทุกวิถีทาง (หลักปริยตั ิธรรม) ด้วยการกระทาดังต่อไปนี้
- พิมพ์โฆษณาสมุดเอกสารและหนังสื อพิมพ์ข้ ีนให้แพร่ หลาย กระทัง่ มีหนังสื อธรรมะฉบับ
วางบนรถไฟหรื อโฮเต็ล (โรงแรม) ดังที่ชาวคริ สเตียนเขาทากัน
- ทัศนศึกษา ด้วยการแสดงให้เข้าใจในเรื่ องราวด้วยภาพ ด้วยสิ่ งของและอื่นๆ
- การจาริ กสั่งสอน ด้วยคาสอนและบุคคลที่เหมาะสมแก่กาละเทศะ
- เปิ ดห้องสมุด หรื อห้องอ่านหนังสื อประชาชน ทั้งที่ประจาและเคลื่อนที่
- ใช้บริ การทางวิทยุกระจายเสี ยง กระทัง่ มีสถานีวทิ ยุของตนเองโดยเฉพาะ
- เปิ ดงานแสดงต่างๆ ซึ่ งเป็ นการโปรประกาศพระศาสนาโดยเฉพาะ
- ใช้ศิลปะบริ สุทธิ์ เช่น ดนตรี นาฏกรรม นวนิยาย ฯลฯ เป็ นสื่ อ
- ใช้ของเล่นหรื อรู ปภาพและอื่นๆ ทานองเดียวกันสาหรับเด็ก
- ปาฐกถาและการแสดงพระธรรมเทศนา
- สมาคมสนทนาธรรม ค้นคว้าอรรถธรรม
- การถ่ายทอดพระพุทธวจนะออกสู่ ภาษาต่างๆ
- การจัดตั้งโรงเรี ยนสามัญและวิสามัญศึกษาของทางฝ่ ายศาสนา
- บริ การสงเคราะห์สาธารณกุศลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เป็ นต้น
2. เผยแผ่ ด้วยการทําสิ่ งทีด่ ีและทํายากให้ เขาดู (หลักปฏิบัติธรรม) มีการกระทาดังต่อไปนี้
- มีการเรี ยนจริ งๆ และทันสมัย ให้เขาเห็นจนเกิดความเลื่อมใส
- ปฏิบตั ิธรรมและวินยั อย่างเคร่ งครัดให้เขาดูจนเกิดความเลื่อมใส
- ปฏิบตั ิธรรมเป็ นพิเศษ เพื่อมรรค ผล นิพพาน โดยตรงให้ปรากฏ
- ทาศาสนกิจให้บริ สุทธิ์ เคร่ งครัด และสมบูรณ์ท้ งั 4 องค์การให้ปรากฏ
- นาหน้าฆราวาสในการทาอะไรด้วยความเสี ยสละและเมตตาจริ งๆ
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- สงฆ์ไม่แตกสามัคคี มีระเบียบ และทันสมัย
- พระสามารถเป็ นที่พ่ งึ ได้ทุกกรณี ทั้งทางกายและทางใจ
3. เผยแผ่ ด้วยการเป็ นผู้มีความสุ ขให้ เขาดู (หลักปฏิเวธธรรม) มีการกระทาดังต่อไปนี้
- สงฆ์แต่ละองค์ๆ มีอินทรี ยผ์ อ่ งใสและเอิบอิ่ม (แม้ผบู ้ วชใหม่)
- สงฆ์แต่ละคณะมีความสงบสุ ขเรี ยบร้อยน่าบูชาเลื่อมใสจริ ง
- พิสูจน์ถึงความที่ตนไม่ถูกไฟคือราคะ โทสะ โมหะ เผาในกรณี ที่คนทัว่ ไปถูกเผา
- แสดงกาลังใจว่า อยูเ่ หนืออันตรายทั้งหลายทุกกรณี และทุกสถานการณ์
- มีอานาจอยูเ่ หนือกรรมให้เขาดู
- มีจิตใจอยูเ่ หนือพิษสงของการเกิดแก่เจ็บตายให้เขาดู
- สะอาด สว่าง สงบ ถึงขีดสุ ดให้ดู
พระมหาสมจินต์ สมฺ มาปญฺ โญ. (2547 น. 50) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดาเนิ นการมา
ตามลาดับโดยใช้อุปกรณ์ของแต่ละยุค แต่พอมาถึ งปั จจุบนั เมื่อโลกเจริ ญมากขึ้นจึงมีพฒั นาการใน
การเผยแผ่โดยเพิ่มวิทยุโทรทัศน์และ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา จึงพอจะแบ่งออกเป็ น 5 ยุค คือ
1. ยุคการสื่ อสารโดยคาพูดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วธิ ีมุขปาฐะ
2. ยุคการสื่ อสารโดยการเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ้ า จารึ กลงใบ
ลาน
3. ยุคการสื่ อสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสื อพระไตรปิ ฎก
คัมภีร์ ตาราทางพระพุทธศาสนา
4. ยุคการสื่ อสารโดยสื่ ออิเลคทรอนิคส์มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์
5. ยุคการสื่ อสารโดยโทรคมนาคมและดิ จิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาว เทียม
และอินเทอร์เน็ต
ในแต่ละยุคมีรูปแบบ กระบวนการและประสิ ทธิ ผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แตกต่าง
กั น ไป วิ ธี การบางอย่ า งอาจเหมาะสมกั บ คนในยุ ค สมั ย นั้ นๆ แต่ พ อความเจริ ญผ่ า นไป
พระพุทธศาสนาก็ตอ้ งปรับเปลี่ ยนวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับคนในยุคสมัย ในแต่ละยุคมีประวัติ
รู ปแบบ กระบวนการและประสิ ทธิผลของการใช้วธิ ีการตามยุคสมัย
2.1.5.1 วิธีการนําเสนอและการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
1. การเผยแผ่ธรรมะในยุคข้อมูลข่าวสาร
ยุคข้อมูลข่าวสาร เป็ นการให้ความรู้ในเรื่ องพระพุทธศาสนาที่เป็ นหลักการที่ชดั เจนถูกต้อง
เกิดความรู ้ความเข้าใจเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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ประโยชน์ จากข้อมู ล ข่ า วสาร พระสงฆ์ต้องมี คุ ณสมบัติที่ พ ร้ อมที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จาก
ข่าวสารข้อมูลนั้น รวมทั้งสภาพของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระสงฆ์จะต้องเป็ นผูเ้ ข้าใจ
หลักพระพุทธศาสนาอย่างดีและมีความรู ้ความเข้าใจจะต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกระทัง่ ที่เกิด
ภาวะที่เรี ยกว่า “ทิฏฐิสามัญญตา” ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดารงสถาบันสงฆ์และพระพุทธศาสนา
ประการที่ 1 คือ นอกจากรู ้หลักพระพุทธศาสนาดีแล้ว ก็จะต้องรู ้สภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของสังคม ของโลกว่ามีความเป็ นไปอย่างไร จึงจะนาพระพุทธศาสนามาสื่ อสารให้เกิดประโยชน์
ประการที่ 2 คือ ตัวสถาบันสงฆ์ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร จะต้องดารงตนให้เป็ นที่ศรัทธา
และถ้าสามารถดารงไว้ได้ให้เป็ นภาพรวมที่ดีอย่างนี้แล้ว จะเกิดอาการที่วา่ เผยแผ่ธรรมะโดยไม่ตอ้ ง
พูด
ประการที่ 3 คือ ถ้ามีความรู ้ พร้อมแล้วก็รู้จกั ใช้ระบบการสื่ อสารต่างๆ เป็ นช่องทางในการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในแง่หลักธรรม คือ คาสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้เป็ นที่รู้จกั และเข้าใจในทางที่ถูกต้อง ถ้าหากมีความพร้ อมแล้วจะเดิ นหน้าโดยไม่มีสิ่ง
ที่ ม าเป็ นอุ ป สรรค คื อ ต้ อ งมี พ้ื น ฐานมั่น คง โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ท าให้ ส ถาบัน สงฆ์ ห รื อวงการ
พระพุทธศาสนามีเอกภาพ มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โลกตามอุ ปมาแห่ งธรรม คื อ กายของเรา ยาววา หนาคื บ อันสมเด็จพระบรมศาสดาแนะ
แนวทางให้เพียรเพ่งพิจารณาเพื่อความถึงที่สุดแห่งการสิ้ นทุกข์
ข่าวในส่ วนของวิชาสื่ อมวลชน เป็ นศาสตร์ ที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตก มองด้วยบรรทัดฐาน
พระธรรมวินยั วิชานี้ มิใช่ วิชาแห่ งพระปริ ยตั ิธรรม และเมื่อพิจารณาสภาพสื่ อมวลชนโดยหักออก
จากความรู ้สึกที่เป็ นอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ พึงเข้าใจสาระสาคัญบางประการในเรื่ องต่อไปนี้
1. ข่าว หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง การนาเสนอข่าวต้องไม่มีความเห็น หนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อ
แขนงอื่นๆ นอกจากเสนอข่าว ย่อมอาจเสนอความคิดเห็นผ่านการเสนอบทความ บทวิจารณ์ซ่ ึ งเป็ น
ทัศนะ หรื อความรั บรู ้ ฉลาดรอบคอบ ผูร้ ั บสารต้องใช้ดุลพินิจพิจารณา มิ ใช่ ให้ความเชื่ อถื อโดย
ปราศจากปัญญา
2. ข้อเท็จจริ ง หมายความว่า ข้อมูลนั้นอาจจะมีดา้ นที่เป็ นเท็จและด้านที่จริ ง หรื อมีเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ ง การรับพิจารณาต้องยึดหลักกาลามสู ตร และติดตามศึกษาเปรี ยบเทียบแหล่งข้อมูลอื่น
ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างไรต่อไป
3. การแก้ข่าว เมื่อเกิดข่าวหนึ่ งขึ้นนักข่าวมักสื บข่าวจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันหรื อเวลา
ต่อมา เพื่อให้ข่าวนั้นเป็ นข้อเท็จจริ งการเสนอข่าวมีผลต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องหากมีปัญหาใดๆ ควรที่จะรี บ
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ชี้ แจงโดยเร็ วเพื่อขจัดการขยายตัวปั ญหา การอยูใ่ นโลกของข้อมูลข่าวสารจะต้องใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
เป็ น ซึ่ งในปั จจุบนั ผูใ้ ดรู ้ข่าวสารที่ถูกต้องก็จะได้เปรี ยบกล่าวบุคคลอื่นๆ
ข้อมูล คือ ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
สารสนเทศ คือ การนาข้อมูลมาจัดระบบ นามาประมวลผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับและ
ผูส้ ่ ง สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT: Information Technology) คื อ ความรู้ ใ นผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อ
กระบวนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการจัดระบบสารสนเทศ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และในการสื่ อสารคื อการเชื่ อมโยงการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบสื่ อสารผ่านดาวเทียมและระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ดาเนิ นการอยูใ่ นสังคมไทยปั จจุบนั นี้ มุ่งให้บุคคลพึง
ละเว้นกรรมชั่ว ประกอบสัมมาอาชี วะ คื อ อาชี พสุ จริ ต แม้จะเป็ นอาชี พที่ มีเกี ยรติ น้อย แต่ก็เป็ น
อาชีพที่มีความสุ ขปราศจากโทษ พระสงฆ์มกั พูดสอนเกี่ยวกับเงินร้อนอันเป็ นคาสั่งสอนที่วา่ ได้เงิน
มาด้วยอาชีพทุจริ ตย่อมอยูไ่ ด้ไม่นาน คือ ได้มาแล้วหมดเร็ วไม่สามารถทาให้ต้ งั ตัวได้ บางคนมักใช้
จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย หรื อจ่ายไปในทางการพนัน พระสงฆ์จึงได้สั่งสอนให้ประชาชนประกอบอาชี พ
ในกรอบแห่ งศีลธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่ งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน ไม่ให้ประกอบอาชี พที่
เป็ นภัยหรื ออันตรายต่อผูอ้ ื่นหรื อแม้กระทัง่ ตนเองและครอบครัว มิจฉาชี พเช่นว่านั้น ได้แก่ การค้า
ขายของเถื่ อ น การค้า ขายอาวุธ สงคราม การค้า ยาเสพติ ด การปล้นจี้ ล ัก ขโมย การล่ อ ลวงหรื อ
หลอกลวงหรื อแม้กระทัง่ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่สอนให้มีความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบกิจ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานให้มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ให้ละเว้น
สิ่ งที่เป็ นโทษทั้งแต่ตนและผูอ้ ื่น
หลักพุทธธรรมที่พระสงฆ์นามาเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชน เพื่อส่ งเสริ มทาให้เกิดความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจของบุคคลและสังคม การสอนให้ใช้ หลักอิทธิบาท 4 ในการประกอบอาชีพการ
งาน 1.) ฉันทะ ให้มีความรักความชอบในการงานที่ทาและพร้อมที่จะลงมือทาการงานนั้นด้วยความ
เต็มใจ 2.) วิริยะ ให้มีความขยันหมัน่ เพียรประกอบอาชี พการงาน 3.) จิ ตตะ ให้มีความตั้งใจและ
สนใจในหน้าที่การงาน 4.) วิมงั สา ให้มีการหมัน่ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง และประเมิน
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานอยูเ่ สมอ
2.2 แนวคิดการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนา
2.2.1 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้ ดังนี้
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ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของการบริ หารว่า เป็ นการดาเนิ นไปได้แห่ งกิ จการที่
กระทาด้วยปัญญา กระทาด้วยความหวังและต้องทาเพื่อสังคมหรื อน้อยที่สุดทาเพื่อตัวเอง ต้องมีการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา
พระเมธี ธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) (2541 : น. 2-3)ได้กล่ าวสรุ ปไว้ว่า การบริ หาร
หมายถึง ศิลปะแห่ งการทางานให้สาเร็ จโดยอาศัยผูอ้ ื่น และนักบริ หารมีหน้าที่วางแผนจัดองค์กร
แต่งตั้งบุคคลอานวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทางเดียวกัน
เพื่อสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ ส่ วนความหมายของการบริ หารในทางธรรม คือ วิธีการบริ หารต่างๆที่ใช้กนั
ทัว่ ไป พอสรุ ป ได้ 3 ลัก ษณะ แต่ ที่ ดีที่ สุ ด คื อ แบบถื อธรรมหรื อหลัก การเป็ นส าคัญโดยยึดเอา
ความสาเร็ จเป็ นพื้นฐานทาให้งานสาเร็ จ ไม่เอาความขัดแย้งส่ วนตัวมาเกี่ ยวข้อง และยินดี รับค า
แนะนาจากทุกฝ่ าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ท้ งั น้ าใจคนและผลของงาน วิธี
นี้เรี ยกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือ ใช้ท้ งั พระเดชและพระคุณ
พระราชญาณวิสิฐ (เสริ มชัย ชยมงฺ คโล) (2548 : น.26) ได้ให้ความหมายของการบริ หารไว้วา่
หมายถึ ง การปกครอง (Government) การดู แลรั ก ษาหมู่ ค ณะและการด าเนิ นหรื อการจัด การ
(Management) กิ จกรรมต่ า งๆ ของหมู่ ค ณะหรื อองค์ก รต่า งๆ ให้ส าเร็ จลุ ล่ วงไปตามนโยบาย
(Policy) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี ) (2550 : น. 25-32) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารงานที่ดีจะต้องมี
วิธีการบริ หารงานที่จะทาให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสาหรับผูบ้ ริ หารงาน คือ จะต้องมีความหนัก
แน่ นมัน่ คงและสามารถเป็ นเสาหลักในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถใน
การแบ่งงานให้ลูกน้องทาตามความชานาญของแต่ละบุคคลและรู ้จกั กระจายอานาจให้แก่ลูกน้องได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบ้ ริ หารงานที่ดีจึงเป็ นผูท้ ี่คอยดูแลภาพรวมในการทางานของ
บุคคลในองค์การ
พระพยอม กลฺ ยาโณ (ได้กล่าวว่า การบริ หารต้องใช้หลักธรรม ผูบ้ ริ หารต้องถื อศีลธรรมอยู่
ในหัวใจ มีความรู ้ มีความกล้าหาญ มีความขยัน รู ้จกั ละที่ส่วนตัวบุคคล แล้วไปเพิ่มแก่ส่วนรวมและ
สังคมให้เกิดประโยชน์สุข
สุ ลกั ษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวลักษ์) (2538 : น. 3) ได้แสดงทรรศนะการบริ หารงานในเชิ งพุทธ
ศาสนาไว้วา่ การบริ หารงานทั้งหมด คือ การบริ หารตนเอง เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาตน และพัฒนา
งาน การพัฒนาตนต้องรู ้เท่าทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง สาคัญต้องมีสติ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า ความเห็ นของนัก วิชาการทางพระพุท ธศาสนาในเรื่ องการบริ หารนั้น
เหมือนกับนักวิชาการทัว่ ไปให้ไว้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการนาหลักธรรมมาใช้ร่วมและ
เสริ มในการบริ หาร
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สรุ ปได้วา่ การบริ หารในทางพระพุทธศาสนา ต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการที่จะร่ วมมือ
กันทากิจการขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการดาเนินงานซึ่ งสื บเนื่องและ
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความสาเร็ จ การบริ หารแบบ
ใหม่ไม่ได้ยกเลิ กการใช้ทฤษฎี หรื อหลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ หรื อยุคการบริ หาร
แบบมนุษย์สัมพันธ์แต่กลับนาเอาหลักการและทฤษฎีเหล่านั้นมาทาการทดลองและวิจยั เพิ่มเติม ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู ้และความคิดที่ชดั เจนขึ้น ส่ วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามี
ความเห็ นในเรื่ องการบริ หารเหมือนกับนักวิชาการทัว่ ไป ต่างกันที่ว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้น
การนาธรรมะมาใช้ร่วมและส่ งเสริ มในการบริ หาร
2.2.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ สมัยพุทธกาล
พระพุทธองค์ได้ทรงบริ หารกิจการคณะสงฆ์มีลกั ษณะเป็ นธรรมเทศนา คือ กองทัพธรรมโดย
พระองค์เป็ นองค์พระประมุขผูเ้ ป็ นพระธรรมราชา และมี พระสาลีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู ้
เลิศด้านปั ญญา เป็ นพระธรรมเสนาบดี พร้อมทั้งมี พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระอัครสาวกเบื้อง
ซ้าย ผูเ้ ลิศด้านอิทธิ ฤทธิ์ เป็ นแม่ทพั ธรรม และมีพุทธบริ ษทั 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา เป็ น
ดุจทหารในกองทัพธรรม
ในการขับ เคลื่ อ นกองทัพ ธรรมเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาให้ป ระสบความส าเร็ จ มี ผูน้ ับ ถื อ
จานวนมากนั้น ลาดับแรก พระพุทธองค์ได้ตรั สสอนให้พระภิกษุพุทธสาวกต้องพยายามฝึ กฝน
พัฒ นาให้ ก้ า วถึ ง จุ ด สู งสุ ด คื อ ส าเร็ จเป็ นพระอรหั น ต์ ผู ้มี ค วามบริ สุ ทธิ์ เป็ นยอดภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนา เพื่อจะได้เป็ นผูส้ มควรต่อการับทักษิณาของทาบุญ เหมาะสมต่อการเคารพนบไหว้
สักการบูชาของชาวบ้าน และเป็ นเนื้ อนาบุ ญที่ ยอดเยี่ยมของโลก โดยพระภิกษุที่สาเร็ จเป็ นพระ
อรหันต์น้ นั นับว่าเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติเพียบพร้ อมที่ จะทาหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี คุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ เพราะเป็ นผูม้ ีคุณธรรมสู งส่ งมีคุณสมบัติที่ดียอดเยีย่ มเฉกเช่นคุณสมบัติของทหาร
หรื อนักรบอาชี พที่คู่ควรเป็ นองครักษ์พิทกั ษ์พระเจ้าแผ่นดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลัก
มัน่ คง) ยิงได้ไกล ยิงได้เร็ ว และทาลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสอุปมาเปรี ยบเทียบ
ไว้ในโยธาชีวสู ตร พระไตรปิ ฎกเล่มที่ 21 ความว่า
“ดู ก่อนภิ กษุ ท้ งั หลาย นักรบอาชี พผูป้ ระกอบด้วยองค์ 4 ประการ เป็ นผูค้ วรแก่พระราชา
เหมาะที่ จะรั บใช้พระราชา นับว่าเป็ นพระวรกายของพระราชาได้ทีเดี ยว องค์ 4 ประการ คือ
1. นักรบอาชี พในโลกนี้ เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ (อยูใ่ นชัยภูมิที่ดี) 2. เป็ นผูย้ ิงได้ไกล 3. เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว
4. เป็ นผูท้ าลายข้าศึ กหมู่ใ หญ่ได้ ฉันนั้นเหมื อนกัน ภิ ก ษุ ท้ งั หลาย ภิ กษุ ผูป้ ระกอบด้วยธรรม 4
ประการ ก็เป็ นผูค้ วรแก่ ของคานับ เป็ นผูค้ วรแก่ ของต้อนรั บ เป็ นผูค้ วรแก่ ทกั ษิ ณา เป็ นผูค้ วรท า
อัญชลี เป็ นเนื้อนาบุญของชาวโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ธรรม 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
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เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ เป็ นผูย้ ิงได้ไกล เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว เป็ นผูท้ าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ (พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่ ม 21 ข้ อ 181 หน้ า 281-283)
พร้อมทั้งตรัสอธิ บายขยายความ โดยสรุ ป ดังนี้
1. เป็ นผูฉ้ ลาดในฐานะ (ฐานกุสโล) คือ มีหลักมัน่ คง หมายถึง เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ด้วยศีล สมาทาน
เคร่ งครัดอยูใ่ นสิ กขาบททั้งหลาย เปรี ยบเหมือนทหารผูอ่ ยูใ่ นชัยภูมิที่ดี
2. เป็ นผูย้ ิงได้ไกล (ทูเรปาตี) หมายถึ ง เป็ นผูส้ ามารถพิจารณาเห็ นไตรลักษณ์ คือ ความไม่
เที่ ย ง เป็ นทุ ก ข์ เป็ นอนัตตาไม่ ใ ช่ ตวั ตนที่ แท้จริ ง ในเบญจขันธ์ (รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ หรื อร่ างกายและจิตใจของคนเรา) และสามารถมองเห็ นสรรพสิ่ งตามความเป็ นจริ งด้วย
ภาวนาปั ญญา (ปั ญญาที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิ)
3. เป็ นผูย้ ิงได้เร็ ว (อักขณเวธี ) หมายถึง เป็ นผูบ้ รรลุรู้แจ้งอริ ยสัจ 4 คือ เป็ นผูร้ ู้ประจักษ์ตาม
ความเป็ นจริ งว่านี้ทุกข์ นี่เหตุให้เกิดทุกข์ นี่ความดับทุกข์ นี่ขอ้ ปฏิบตั ิให้บรรลุถึงความดับทุกข์
4. เป็ นผูท้ าลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ (มหากายปทาเลตา) หมายถึง เป็ นผูท้ าลายกองอวิชชา (ความ
ไม่รู้สภาพจริ ง) กองใหญ่ได้ คือ ละกิเลสต่างๆ อันมีอวิชชาเป็ นมูลได้หมดสิ้ น
เพราะพระพุทธองค์ทรงได้พระภิกษุที่ลว้ นแต่สาเร็ จเป็ นพระอริ ยบุคคลชั้นพระอรหันต์เป็ น
ก าลัง ส าคัญ ช่ ว ยพระองค์ป ระกาศเผยแผ่พุ ท ธธรรมในระยะแรก แห่ ง การก่ อ ตั้ง ประดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธศาสนา จึ ง ท าให้ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาประสบผลส าเร็ จ มี ผู ้หั น มานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก
2.2.3 หลักพุทธธรรมสํ าหรับการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการที่ดีมีคุณธรรม จะต้องอาศัยหลักพุทธธรรมเข้ามาสนับสนุ น เพื่อให้การ
บริ หารจัดการนั้นสาเร็ จตามประสงค์ จะต้องมีผนู ้ าที่ดี มี คุณธรรมและจริ ยธรรม สัปปุริสธรรม 7
ประการ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการที่ดีมีคุณธรรมได้ ดังต่อไปนี้
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดีหรื อคนที่แท้ ซึ่ งมีความเป็ นคนที่
สมบูรณ์ และถือเป็ นคุณธรรมที่สาคัญของการเป็ นผูน้ าที่สมบูรณ์ 7 ประการ
1. ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักการ
ธัมมัญญุตา คือ รู ้จกั เหตุ รู ้หลักการ รู ้งาน รู ้หน้าที่ รู ้กติกาที่มีความเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงาน
กล่าวคือ นักบริ หารนั้นจะต้องรู ้จกั เหตุ รู ้หลักการ รู ้กฎ กติกาเหล่านี้ ให้ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า ธัมมัญญูตา (องฺ.สตฺตก,
(ไทย), 23/68/143) หมายถึง การรู ้ธรรม ดังความที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร ว่า “ภิกษุที่เป็ นผูร้ ู้เหตุ รู้
เรื่ องนวังคสัตถุ ศาสน์ คือ คาสั่งสอนของพระศาสดาอันศาสนธรรม มีองค์ประกอบอยู่ 9 ประการ
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หรื อที่เรี ยกว่ารู ้ธรรมคาสั่งสอนในพระไตรปิ ฎก คือ หลักปริ ยตั ิธรรมนัน่ เอง ซึ่ งได้แก่ การรู ้เรื่ องของ
พระสู ตร พระวินยั และพระอภิธรรม พระธรรมวินยั ภิกษุรูปใดมีความนอบรู้ในหลักธรรมคาสอน
ดังกล่ าวมาแล้วนี้ ภิกษุน้ นั ชื่ อว่าเป็ นผูร้ ู ้ จดั ธรรมหรื อเหตุแห่ งความเจริ ญ หลักธรรมอันเป็ นคาสั่ง
สอนที่สาคัญ คือ นวังคสัตถุศาสน์ 9 ประการ ได้แก่
1. สุ ตตะ คือ พระสู ตรต่างๆ
2. เคยยะ คือ พระสู ตรที่ประกอบด้วยคาถา
3. เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทั้งหมด
4. คาถา คือ พระธรรมบท เถรคา เถรี คาถา
5. อุทาน คือ พระสู ตรที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานดัวยความโสมนัส
6. อิติวตุ ตกะ คือ พระสู ตรที่ข้ ึนต้นด้วยคาว่าสมจริ งดังคาที่พระองค์ตรัสไว้
7. ชาดก คือ พระสู ตรที่แสดงเรื่ องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
8. อัพภูตธรรม คือ พระสู ตรที่ประกอบด้วยปาฏิหาริ ย ์
9. เวทัลละ คือ พระสู ตรที่เทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลายถามแล้วได้รับความรู ้ และ
ถามยิง่ ๆ ขึ้นไป เป็ นต้น
2. อัตถัญญุตา คือ รู้จกั ผล รู้จุดหมาย
อัตถัญญุ ตา คื อ รู ้ จกั ผล รู ้ ความมุ่งหมายและรู ้ จกั ผล กล่ าวคือ ผูน้ าที่ดีจะต้องรู้ จกั จุดหมาย
หรื อเป้ าหมายของหลักการที่ตนปฏิ บตั ิ เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหนเพื่อประโยชน์
อะไร เพื่อให้สามารถดาเนิ นการไปได้อย่างถูกต้องตามเป้ าหมายนั้น พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า
อัตถุญญุตา คือ ความเป็ นผูร้ ู้อรรถ รู้จกั จุดหมาย รู้ประโยชน์ ดังพุทธพจน์ที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร
(องฺ. สตฺตก,(ไทย),23/65/143.) ว่าภิกษุที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผลว่า ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
เรื่ องเนื้อความใจ ความมุ่งหมายและประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงภิกษุที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผล
ว่า ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี้ เป็ นผู ้รู้ ค วามหมายแห่ ง ภาษิ ต คื อ ถ้อ ยค าที่ เ ป็ นประโยชน์ น้ ัน นี้ เป็ น
ความหมายแห่งภาษิตนี้
จะเห็นได้วา่ ผูน้ านั้นมีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องสมาชิ กในกลุ่ม หากผูน้ าเป็ นผูร้ ู้เหตุ รู้ผล
หรื อรู ้ จุดมุ่งหมาย จะทาอะไรต้องมีแผนการหรื อเป้ าหมาย ย่อมจะทาให้หมู่คณะดาเนิ นไปได้โดย
สวัสดิ ภาพ การวางแผนงานได้ก่อนแล้วเดิ นตามลาดับของงาน ผลก็ คือ จะไม่มีขอ้ ผิดพลาด ไม่
ติ ดขัดในการท างาน หรื อในการท างานเป็ นคณะ ทุ ก คนร่ วมมื อกันอย่า งพร้ อมเพรี ย ง งานก็ จะ
ประสบกับความสาเร็ จได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าเกิ ดความสบายใจที่มีส่วนช่ วยให้งานส่ วนรวม
ประสบผลสาเร็ จ
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3. อัตตัญญุตา คือ รู้ตน
อัตตัญญุ ตา คื อ รู ้ ตน รู ้ ว่า ตนเองมี คุณสมบัติ มี ความสามารถอย่างไร และต้องรู ้ จกั พัฒนา
ตนเองอย่า งสม่ า เสมอ ผูน้ าที่ ดีน้ ันจะต้องส ารวจอยู่เสมอว่า ตนเองมี จุด อ่ อน จุ ดแข็ ง อะไร แล้ว
ดาเนิ นการปรั บปรุ งจุดอ่อนของตน ในขณะเดี ยวกันก็พฒั นาจุดแข็งของตนให้ดีข้ ึนด้วย กล่ าวคื อ
ผูน้ าที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึ งความเปลี่ ยนแปลงแห่ งโลก
อย่างแท้จริ ง เพือ่ ให้สามารถนาพามวลชนและองค์กรไปสู่ จุดหมายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ในทาง
พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตตัญญุตา หมายถึง การรู ้จกั ตนเกี่ยวกับศรัทธา ศีล จาคะ สุ ตะ ปั ญญา
เป็ นต้น ดังที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร(องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) ว่าภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั ตน คือ
รู ้ ว่าตนเองนั้นมี ศรัทธาความเชื่ อ มีศีลมีระเบี ยบวินยั มีสุตตะคือการศึกษาเล่ าเรี ยน ได้ยินได้ฟัง มี
จาคะ แบ่งปั น การปล่อยวาง มีปัญญาความรู ้ ความสามารถ อยู่ประมาณเท่าใดบ้างแล้ว วางตนให้
เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรู ้ ความสามารถของตนเอง ไม่ทาให้เกิ นความรู ้ ความสามารถของ
ตนเอง ดังนี้เรี ยกว่าเป็ นผูร้ ู ้จกั ตนเอง
4. มัตตัญญุตา คือ รู้จกั ประมาณ
มัตตัญญุ ตา คือ รู ้ จกั ประมาณ รู ้ จกั ความพอดี กล่าวคือ ต้องรู ้ จกั ขอบเขตความพอเหมาะใน
การทางานในเรื่ องต่างๆ ดังนั้นผูน้ าที่ดีน้ นั จะต้องรู ้ จกั ความพอเหมาะพอควรในการที่จะทากิจการ
ทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่ าวว่า มัตตัญญุ ตา
หมายถึง รู้จกั ประมาณในการรับปั จจัย 4 ดังที่ปรากฎในธัมมัญญูสูตร ว่าภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั
ประมาณในการบริ โภคปั จจัย 4 ในการเลี้ยงชีพ เช่น การรู ้จกั ประมาณในการรับประเคน หรื อการใช้
สอยจีวร การรับอาหารบิณบาตและบริ โภคอาหารให้พอเหมาะพอประมาณแก่อตั ตภาพของตนไม่
มากไม่นอ้ ยเกินไป การใช้เสนาสนะที่อยูอ่ าศัย ให้พอสมควรเหมาะสมกับสมณะสารู ป ยารักษาโรค
และบริ ขารอื่นๆ ที่ภิกษุเข้าไปเกี่ ยวข้อง ต้องให้รู้จกั ความพอดี แก่ตนเอง หากภิกษุไม่รู้จกั ประมาณ
ในการรับปั จจัย 4 จึงเรี ยกเธอว่า เป็ นมัตตัญญู (องฺ.สตฺตก,(ไทย) 23/65/143) การรู้จกั ประมาณ ตาม
หลักมัตตัญญุ ตา ย่อมทาให้ผปู ้ ระพฤติปฏิบตั ิมีความสุ ขความเจริ ญพอเหมาะแก่ฐานะของตน โดย
รู ้จกั ความพอดีในการดาเนิ นชี วิตทุกอย่างได้ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุน้ ี ผูน้ าที่ดีตามหลักมัตตัญญุ
ตา ย่อมนามาซึ่ งความพอเหมาะพอควรในการดาเนิ นกิ จการงานต่างๆ ทาให้สามารถนาพามวลชน
หมู่คณะ ไปสู่ ความสุ ขสงบ ปลอดภัย และความเจริ ญอย่างแท้จริ ง
5. กาลัญญุตา คือ รู้จกั เวลา
กาลัญญุ ตา คือ รู ้ จกั เวลา รู ้ จกั เวลาที่ ควรประกอบกิ จการงานต่างๆ หรื อทางานให้ทนั เวลา
เหมาะกับเวลาและรู ้ คุณค่าของเวลา ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จนั้นจะต้องเป็ นผูร้ ู ้จกั การบริ หารเวลา
หรื อวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้อง ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึ ง กาลัญญุ ตา ไว้ว่า
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การรู ้ จ ัก แนวปฏิ บ ัติ อ ัน เหมาะสมกับ กาลเทศะ ดัง ปรากฎในธ มมัญ ญู สู ต ร (องฺ . สตฺ ต ก,(ไทย)
23/65/144) ว่า ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็ นผูป้ ระกอบไปด้วยความรู ้ว่า เวลานี้ เป็ นเวลาควรศึกษา ควร
ถาม เวลานี้ ควรเป็ นเวลาทาความเพียร ควรหลี กเร้ นจากหมู่ คื อ รู ้ จกั การปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับ
กาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะ รู ้ คุ ณค่า ของเวลา เมื่ อภิ กษุ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการใช้เวลา
ย่อมจะเป็ นผูม้ ีความเจริ ญในพระพุทธศาสนา เพราะทาให้ถูกกับกาลเวลา
6. ปริ สัญญุตา คือ รู้ชุมชน
ปริ สัญญุตา คือ รู ้ชุมชน รู ้สังคม ตั้งแต่ขอบเขตที่กว้างขวางจากสังคมโลก สังคมประเทศชาติ
ว่าสอยูใ่ นสถานการณ์ อย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะได้สามารถเข้าใจความต้องการของสังคมนั้นได้
ถู กต้อง หรื อแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุ ด นอกจากนั้นยังต้องรู ้ เข้าใจในระเบี ยบกฎเกณฑ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ของสังคมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ
ได้อย่างถู กต้อง จะได้สามารถนาความสงบสุ ข สันติ สุข ความก้าวหน้ามาสู่ มวลชนหมู่คณะและ
สังคมได้ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าว ปริ สัญญุตา หมายถึง การรู ้จกั บริ ษทั และแนวทางปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ดังปรากฎในธัมมัญญูสูตร (องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.)
7. ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จกั บุคคล
ปุคคลปโรปรัญญุ ตา คือ การรู ้ บุคคล รู ้ ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ ยวข้องด้วยรู ้ว่าควรจะ
ปฏิบตั ิต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้นผูน้ าที่ดียอ่ มต้องรู ้บุคคลรู ้ประเภทบุคคลที่
เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลื อกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริ หารงานทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์และคุ ณค่าแก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้ างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้กบั หมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ในทางพระพุทธศาสนา ได้กล่ าวถึ ง ปุ คคลป
โรปรั ญญุ ตา คื อ การรู้ บุ ค คลและลัก ษณะความต้อ งการของบุ คคล ดัง ปรากฎในธัมมัญญู สู ต ร
(องฺ.สตฺตก.(ไทย) 23/65/145.) ว่า ภิกษุผทู ้ ี่มีความรู ้เรื่ องบุคคลของภิกษุในธรรมวินยั นี้ รู ้จกั บุคคล 2
จาพวก ได้แก่
1. รู้ลกั ษณะบุคคลผูท้ ี่เป็ นบัณฑิต รู้บุคคลที่มีความต้องการจะพบ บุคคลผูเ้ ป็ นพระอริ ยะ
หรื อผูท้ ี่เป็ นบัณฑิต เป็ นคนดีมีศีลธรรม สนใจใจคาสั่งสอน แล้วนามากระทาตามคาสอนนั้น เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น
2. รู้ลกั ษณะของบุคคลที่ไม่ใช่บณ
ั ฑิต ไม่ตอ้ งการเห็นบุคคลที่เป็ นบัณฑิตหรื อพระอริ ยะ
และไม่ตอ้ งการจะฟั งธรรมคาแนะนาสั่งสอนจากท่านผูร้ ู ้ ในพระสู ตรนี้ แสดงให้เห็นว่าการรู ้ จกั คบ
บุคคลผูเ้ ป็ นบัณฑิ ตย่อมนามาซึ่ งประโยชน์แก่ ตนและผูอ้ ื่ น แต่หากคบคนพาลย่อมนาไปสู่ ความ
หายนะทั้งแก่ตนเองและผูอ้ ื่นด้วย ดังนั้นผูน้ าที่ดีจึงควรเลื อกคบบุคคลที่ดี เพื่อให้สามารถนาความ
เจริ ญมาสู่ ตนเองและหมู่คณะได้ตลอดไป
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สรุ ปได้ว่า ผูน้ าที่ ดีตามหลัก ปุ คคลปโรปรั ญญุ ตานั้นจะต้องรู ้ บุค คล ประเภทของบุ คคลที่
จะต้องเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะผูร้ ่ วมงาน ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานและดาเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมและได้ผล ตลอดจนสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใน
การบริ หารกิจการงานทุกๆ ด้านก็เพื่อทาให้เกิดประโยชน์และความเจริ ญก้าวหน้าทั้งแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หมู่คณะและองค์กรตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ ผูน้ าที่ดีจะต้องรู ้จกั เลือกบุคคลผูเ้ ป็ นคนดี ผูเ้ ป็ นบัณฑิต
เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ตนเอง หมู่คณะและสังคม และการเลื อกคบคนไม่ดี หรื อคนพาล ย่อม
นามาซึ่ งความหายนะแก่ตนเองและหมู่คณะได้เช่นกัน
หลักสัปปุ ริสธรรม เท่าที่ ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีจานวนมากซึ่ งล้วนแต่เป็ น
คุ ณ ธรรมส าหรั บ คนดี และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ นคุ ณ ธรรมส าหรั บ การเป็ นผู ้น าด้ ว ย และ
พระพุท ธศาสนาก็เป็ นศาสนาที่ มุ่ งเน้นในการส่ ง เสริ ม ผูน้ าที่ เป็ นคนดี มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม มา
ปกครองหมู่ ค ณะ สั ง คม ประเทศชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข การพัฒ นาหมู่ ค ณะ สั ง คม
ประเทศชาติ ให้มีศกั ยภาพที่มนั่ คงและก้าวหน้าตลอดไป ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ความสํ าคัญของสั ปปุริสธรรม 7 ต่ อการบริหารจัดการ
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ ธรรมของสัตบุรุษ ในการบริ หารงานในองค์การต่างๆ ถ้า
องค์การใดมีบุคคลากรที่เป็ นสัตบุ รุษก็ย่อมจะสร้ างความเจริ ญความสามัคคีให้แก่หน่ วยงานหรื อ
องค์การนั้นๆ เพราะบุคคลากรหรื อผูบ้ ริ หารที่รู้จกั เหตุ รู ้ จกั ผล รู ้จกั ตนเอง รู้จกั ประมาณ รู้จกั เวลา
รู ้จกั ชุมชม และรู ้บุคคล ย่อมทาให้การบริ หารจัดการของหน่วยงานประสบความสาเร็ จตามนโยบาย
ที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัดในประเทศไทย โดยการนาหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใ ช้เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
และเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าขององค์การตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้วา่ สัป
ปุริสธรรม 7 ประการ แปลว่า ธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ คนดี มีความประพฤติ ทางกาย วาจา ถูกต้อง
เรี ยบร้อยไม่มีโทษ มี 7 ประการ ดังนี้
1. ธัมมัญญุตา (การรู้จกั เหตุ) คือ การรู้จกั วิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็ นไป
ของชีวติ หรื อรู ้จกั หลักความจริ ง จะคิดจะทาอะไรก็มีหลัก รู ้วา่ เมื่อกระทาสิ่ งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็ น
ความสุ ข แต่ถ้ากระทาอีกอย่างหนึ่ งจะได้ผลเป็ นความทุ กข์ เช่ น ถ้าหมัน่ ขยันศึ กษาเล่ าเรี ยนก็จะ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดี เป็ นต้น
2. อัตถัญญุ ตา (การรู้ จกั เหตุ) หมายถึ ง เมื่ อมี เหตุก็ย่อมมี ผล เมื่ อมีปัญหาอันใดเกิ ดขึ้นเรา
จะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปั ญหาเหล่านั้น เพราะผลเกิ ดจากเหตุเสมอ การรู ้ จกั เปรี ยบเทียบ
เหตุผล จะทาห้เราเป็ นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น
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3. อัตตัญญุตา (การรู้จกั ตน) หมายถึง ความเป็ นผูร้ ู้จกั ตน คือ รู้จกั ตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ
วัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอื่นๆ มีศรัทธา ศีล สุ ตตะ จาคะ ปัญญา เป็ นต้น แล้วประพฤติ
ตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู ้วา่ บกพร่ องในเรื่ องใด ก็ปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
4. มัตตัญญุ ตา (การรู้ จกั ประมาณ) หมายถึ ง ความพอดี ความพอเหมาะพอควร การรู้ จกั
ประมาณ คือ การรู ้จกั ทาทุกสิ่ งทุกอย่างหรื อดาเนิ นชี วิตให้อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม เป็ นต้น การรู ้จกั
ประมาณนี้เป็ นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆได้ประพฤติปฏิบตั ิกนั มา
5. กาลัญญุตา (การรู้จกั กาล) หมายถึง การรู ้จกั เวลาที่เหมาะสมในการทากิจกรรมต่างๆ และ
รู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู ้วา่ ในเวลาเช่นไรควรจะทาอะไร การรู ้จกั กาลเวลาจะทา
ให้ไม่ดารงตนอยูใ่ นความประมาท ไม่ทาให้เสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์
6. ปริ สัญญุตา (การรู้ จกั ชุ มชน) คือ การรู ้ จกั หมู่คณะหรื อกลุ่มชนว่าดี หรื อไม่ดี ควรคบหา
สมาคม ควรเข้าไปอยู่ดว้ ยหรื อไม่ เมื่ออยู่ในชุ มชนหรื อที่ประชุ มนั้นๆ ควรวางตัวอย่างไร ควรทา
อะไร ควรพุดอย่างไร เช่ น เมื่อเข้าหาผูใ้ หญ่ควารแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เมื่อเข้าวัด
ควรส ารวมกาย วาจา ใจ ไม่ แสดงอาการตลกคึ กคะนอง เป็ นต้น ความเป็ นผูร้ ู้ จกั บริ ษ ทั คื อรู้ จกั
ชุมชนและสังคม รู ้กริ ยาที่จะพึงปฏิบตั ิ แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ
7. ปุคคโลปรปรัญญุตา (การรู้จกั บุคคล) ได้แก่ การรู ้จกั ประเภทบุคคลแต่ละคนว่าฉลาดหรื อ
โง่ เป็ นคนพาลหรื อเป็ นบัณฑิต มีความสามารถหรื อไม่ มีคุณธรรมหรื อไม่ แล้วเลื อกคบหาให้เป็ น
คุณประโยชน์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
สมเด็จพระสัง ฆราช สกลมหาสั งฆปริ ณายก (เจริ ญ สุ วฑฺ ฒโน) ได้ตรั ส ว่า สั ปปุ ริสธรรม
ธรรมของสัตบุรุษหรื อคนดี หรื อธรรมของมนุษย์ผมู้ ีความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์มี 7 ประการ ศึกษาให้
รู้ให้เข้าใจ แล้วปฏิ บตั ิให้ได้ ก็จกั สามารถรักษาคุ ณค่าแห่ งความเป็ นมนุษย์ทุกประการได้ สัปปุริส
ธรรม 7 ประการ คือ รู้จกั เหตุ รู้จกั ผล รู้จกั ตน รู้จกั ประมาณ รู้จกั กาล รู้จกั ประชุมชน และรู้จกั บุคคล
พระธรรมกิ ตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช) (2448 : 170) ได้กล่าวถึ ง สัปปุริสธรรมที่ทาให้เป็ น
สัตบุรุษ คือ คุณธรรมหรื อคุณสมบัติของคนดี เป็ นเหตุให้ผปู ้ ฏิบตั ิเป็ นคนดี เป็ นผูค้ วรแก่การยกย่อง
นับ ถื อ เป็ นคนที่ ส ามารถให้ก ารแนะน าในการด าเนิ น ชี วิต ที่ ถู ก ต้อ งด้ว ยความปรารถนาดี มี 7
ประการ ได้แก่ รู ้จกั เหตุ รู ้จกั ผล รู ้จกั ตน รู ้จกั ประมาณ รู ้จกั กาล รู้จกั ชุมชน และรู้จกั บุคคล
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึ ง คุณสมบัติของผูน้ าในความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานที่
ไปด้วยกันนั้น คือ คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ า บุคคลที่เป็ นผูน้ าจะต้องมีธรรมะหรื อคุณสมบัติใน
ตัวของผูน้ า 7 ประการ ได้แก่ รู ้จกั เหตุ รู ้จกั ผล รู ้จกั ตน รู้จกั ประมาณ รู้จกั กาล รู้จกั ชุมชน และรู้จกั
บุคคล
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สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็ นสัตบุรุษ คุณสมบัติรของคนดี ธรรมของ
คนดี
1. ธัม มัญ ญุ ต า ความรู้ จ ัก ธรรม รู้ ห ลัก หรื อรู้ จ ัก เหตุ คื อ รู้ หลัก ความจริ ง รู้ หลัก การ รู้
หลักเกณฑ์ รู ้กฎแห่ งธรรมดา รู ้ กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผล และรู ้หลักการที่จะทาให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มี อะไรบ้าง พระมหากษัตริ ยท์ รงทราบว่าหลักการปกครองตามราช
ประเพณี เป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู ้วา่ จะต้องกระทาเหตุอนั นี้ๆ หรื อกระทาตามหลักการข้อนี้ ๆ จึงจะ
ให้เกิดผลที่ตอ้ งการอันนั้นๆ เป็ นต้น
2. อัตถัญญุตา ความรู้จกั อรรถ รู ้ความมุ่งหมาย หรื อรู ้จกั ผล คือ รู ้ความหมายรู ้ ความมุ่งหมาย
รู ้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู ้จกั ผลที่จะเกิดขึ้นสื บเนื่ องจากการกระทาหรื อความเป็ นไปตามหลัก เช่น รู ้
ว่าหลักธรรมหรื อภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร กาหนด
ไว้หรื อพึงปฏิบตั ิเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระทาอยูม่ ีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อทาไป
แล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้ เป็ นต้น
3. อัตตัญญุตา ความรู ้จกั ตน คือ รู ้วา่ เรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กาลังความรู ้ความสามารถ
ความถนัดและคุ ณธรรม เป็ นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู ้ที่จะแก้ไข
ปรับปรุ งต่อไป
4. มัตตัญญุตา ความรู ้จกั ประมาณ คือ ความพอดี เช่นภิกษุรู้จกั ประมาณในการรับและบริ โภค
ปั จจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จกั ประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริ ยร์ ู ้จกั ประมาณในการลงทัณฑ์
อาชญาและในการเก็บภาษี เป็ นต้น
5. กาลัญญุตา รู้จกั กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบ
กิจ กระทาหน้าที่การงาน เช่ น ให้ตรงเวลา ให้เป็ นเวลา ให้ทนั เวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็ น
ต้น
6. ปริ สัญญุ ตา ความรู ้ จกั บริ ษทั คือ รู ้ จกั ชุ มชน และรู ้ จกั ที่ประชุ ม รู ้ กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องทากิริยาอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็ นต้น
7. ปุคคลัญญุตา หรื อ ปุคคลปโรปรัญญุ ตา ความรู ้ จกั บุคคล คือ ความแตกต่างแห่ งบุคคลว่า
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้น ใครๆ ยิ่งหรื อหย่อนอย่างไร และรู ้ที่จะปฏิบตั ิต่อ
บุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรื อไม่ จะใช้ตาหนิ ยกย่อง และแนะนาสัง่ สอนอย่างไร เป็ นต้น
ดัง นั้น หลัก สั ป ปุ ริ ส ธรรม เป็ นหลัก ธรรมที่ ผู้บ ริ ห ารสามารถน าไปเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ท าให้ ก ารท างานร่ ว มกัน เป็ นไปอย่ า งราบรื่ น และประสบความส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ตระหนักในเหตุผล การวางตัวเหมาะสมพอดีท้ งั ทางเศรษฐกิจและสังคม รู ้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ จึงมีความสาคัญต่อการ
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บริ หารจัดการโดยมีการประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการบริ หารจัดการในทุกด้าน ทั้ง
การวางแผน การจัดการบุ ค ลากรด้า นประสานงาน ด้า นรายงาน ด้านงบประมาณ จึ งท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี
2.3 องค์ ประกอบการบริหารจัดการทีด่ ีมีประสิ ทธิภาพ
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู้นํา
2.3.1.1 ความหมายของผู้นํา
จากการศึกษาพบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับผูน้ า และภาวะผูน้ าไว้หลากหลาย ดังนี้
Franklin Covey (1999, p. 8-11) ได้ให้ความหมายว่า ผูน้ า คือ บุคคลที่ได้รับการเชื่ อถือจาก
ผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเป็ นผูก้ าหนดทิศทางขององค์กร ประสานความร่ วมมือกับ
บุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามเป้ าหมายของวิสัยทัศน์ที่วาง
ไว้
Bass (1990, p. 20) ได้ให้ความหมายของไว้วา่ ผูน้ า คือ ผูท้ ี่มีความสามารถในการกระตุน้ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคนในกลุ่ม และเป็ นผูท้ ี่การกระทาของตนเองมีผลต่อสมาชิกในกลุ่มมากกว่า
ที่คนอื่นจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรื อความคิดของตนเอง
Plunket (1992, P. 325) ได้ให้ความหมายของผูน้ าไว้ว่า ผูน้ า คือ ผูท้ ี่สามารถชักจูงให้ผอู้ ื่น
ทางานให้บ รรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ของตนเองที่ กาหนดไว้ โดยได้รับ การนับถื อ ความ
ไว้วางใจ การยอมรับ ความจงรักภักดี และความเต็มใจที่จะร่ วมมือทางานจากผูอ้ ื่น
กวี วงศ์พุฒ (2535, น. 14-15) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าไว้ 5 ประการ คือ
1. ผูน้ า หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรี ยบเสมือนแกน
ของกลุ่ม เป็ นผูม้ ีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
กลุ่มสู ง
2. ผูน้ า หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งนากลุ่ ม หรื อพากลุ่ มไปสู่ วตั ถุ ประสงค์หรื อสู่ จุดหมายที่ วางไว้
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่ จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผูน้ าทั้งนี้รวมถึงผูน้ าที่นากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางด้วย
3. ผูน้ า หมายถึง บุคคลซึ่ งสมาชิกส่ วนใหญ่คดั เลือกหรื อยกให้เขาเป็ นผูน้ าของกลุ่มซึ่ งเป็ นไป
โดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าได้
4. ผูน้ า หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคื อสามารถสอดแทรกอิ ทธิ พลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
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5. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูซ้ ่ ึ งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ตอ้ งการ เป็ นบุคคลที่มีส่วนร่ วมและ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
วิภาดา คุ ป ตานนท์ (2544, น. 237) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ผูน้ า (Leader) หมายถึ ง บุ คคลที่ มี
ความสามารถในการที่ จะท าให้องค์ก รดาเนิ นไปอย่า งก้า วหน้า และบรรลุ เป้ าหมาย โดยการใช้
อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทาของผูอ้ ื่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, (2550, น. 3) ได้ให้ความหมายของคาว่าผูน้ าไว้วา่ ผูน้ า
คือ บุ คคลที่สามารถประสานช่ วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยการที่ ว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันก็ตาม
หรื อทาการร่ วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่ จุดหมายที่ดีงาม
Yukl (1994, p 47) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือกระบวนที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ าม วัตถุประสงค์ของ
กลุ่ มหรื อองค์การ กิ จกรรมขององค์กร แรงจูงใจของผูต้ ามที่จะให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ การรักษา
ความสัมพันธ์และการทางานเป็ นทีม
Kotter (1996, p. 95) ได้กล่าว่า ภาวะผูน้ า หมายถึ ง ความสามารถในการเผชิ ญหน้ากับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผูน้ าเป็ นผูส้ ร้างวิสัยทัศน์ให้เป็ นตัวกากับทิศทางขององค์กรในอนาคต
จากนั้นจึ ง จัดวางคนพร้ อมทั้ง สื่ อความหมายให้ เข้า ใจวิสั ย ทัศ น์ และสร้ า งแรงบันดาลใจแก่ ค น
เหล่านั้นให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่ วสิ ัยทัศน์ดงั กล่าว
Fullan (2001, p.1) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ าไว้วา่ ภาวะผูน้ าคือ คาที่บ่งบอกถึงบุคคลที่
เหนื อกว่าบุคคลธรรมดาในการทางาน คาว่าผูน้ าและภาวะผูน้ าเหมือนกับมีออร่ ารอบๆ ตัว คาว่า
ผูน้ าคือ กระบวนการของการไล่ตามจุดมุ่งหมายที่ผนู ้ าสร้างขึ้น และแบ่งปั นให้ผตู ้ ามได้
Marquis & Huston (2006, p. 61) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าว่า เป็ นกระบวนการชักชวน
และมีอิทธิ พลต่อกลุ่มในการทางานให้บรรลุเป้ าหมาย และประกอบด้วยหลายบทบาท
Rue & Byars (2007, p. 243) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าคือผูท้ ี่มีความสามารถมีอิทธิ พลต่อผู ้
ตามในการปฏิ บตั ิงานด้วยความเต็มใจ หรื อศรั ทธาในการตัดสิ นใจ และการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
Daft (2008, p. 4-5) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า หรื อการเป็ นผูน้ าเป็ นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิ พลระหว่างผูน้ าและผูต้ ามที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น
สะท้อนจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันระหว่างผูน้ าและผูต้ าม
ประเวศ วะสี (2540, น. 52) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าว่า เป็ นภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาที่เป็ น
ที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่ วมกันในสังคมนั้นๆ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543, น. 618) ได้สรุ ปความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ ง
(ผูน้ า) พยายามที่จะใช้กาลังสมอง กาลังกาย และกาลังใจ เพื่อจูงใจหรื อดลใจให้ผตู ้ ามกระทาการ
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อย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตน และเพื่อผลประโยชน์ของส่ วนรวม และการ
จูงใจหรื อดลใจเช่นนั้น จะไม่เป็ นการบังคับ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ ามด้วย
อุดม ทุมโฆสิ ต (2544, น. 230) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือ การะบวนการใช้อานาจและอิทธิ พลที่
แสดงถึ ง ความสั ม พันธ์ ระหว่า งผูน้ ากับ ผูต้ าม เพื่อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ของ
องค์กร
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 4) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ าคือคุณสมบัติ
เช่ น สติปัญญา ความดี งาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนาให้คนทั้งหลายมาประสานงาน
กันและพาไปสู่ จุดหมายที่ดีงาม
เสน่ห์ จุย้ โต (2551, น.114) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการที่บุคคลในกลุ่ม
สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่พยายามให้พฤติกรรมมีอิทธิ พลเหนื อสมาชิ กคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ภาวะ
ผูน้ าคือกระบวนการที่บุคคลทาให้บุคคลอื่นยอมรับทั้งในแง่ความรู ้ ความสามารถในทางวิชาการ
สุ ขภาพจิตจิตใจดีและเป็ นบุคคลที่สามารถดลใจ ดึงดูดใจและชักจูงใจให้ผอู้ ื่นยินดีที่จะปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ โดยเขามิได้ถูกบังคับให้กระทาแต่อย่างใด
ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2550, น. 5) ให้ความหมายภาวะผูน้ า หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการเปลี่ ยนแปลง การใช้กระบวนการ วิธี การ คุ ณ ลัก ษณะส่ วนตัวที่
บุคคลในฐานะผูน้ าองค์กรใช้ในการจูงใจ มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นให้ร่วมมือทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ ระดับที่ดีข้ ึน
สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าคือ คุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีศกั ยภาพ และมีบารมี
สามารถใช้ศาสตร์ และศิลปะในการกระตุน้ โน้มน้าวใจให้ผูอ้ ื่นยอมรับและปฏิ บตั ิตามจนบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั เอาไว้
2.3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา
Bass (1990) ได้ส รุ ป รวบรวมความหมายของภาวะผูน้ าตามที่ มี ใ ห้ไ ว้และได้จาแนก
ความหมายของภาวะผูน้ าออกเป็ น 12 กลุ่ม ดังนี้ (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2548)
1. ภาวะผูน้ าที่เน้นกระบวนการของกลุ่ม (Leadreship as a fo group processes)
2. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นบุ คลิ กภาพและผลของบุ คคลิ กภาพ (Leadreship as a
personality and its effects)
3. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการกระทาหรื อพฤติ กรรม (Leadreship as an act or
behaviour)
4. ภาวะผูน้ าในฐานะที่ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบรรลุ เป้ าหมาย (Leadreship as an
instrument of goal achievement)
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5. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ (Leadreship as an emerging
effect of interaction)
6. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นความแตกต่างของบทบาท (Leadreship as a differentiated
role)
7. ภาวะผูน้ าในฐานะที่มุ่งด้านโครงสร้าง (Leadreship as the intiation structure)
8. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นศิลปะที่ก่อให้เกิ ดการยินยอมตาม (Leadreship as the art of
inducing compliance)
9. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการใช้อิทธิพล (Leadreship as the exercise of influence)
10. ภาวะผูน้ าในฐานะที่เป็ นรู ปแบบของการจูงใจ (Leadreship as a from of persuasion)
11. ภาวะผูน้ าในฐานะความสัมพันธ์ของอานาจ (Leadreship as a power relationship)
12. ภาวะผูน้ าในฐานะเป็ นการผสมผสานขององค์ป ระกอบต่ า งๆ (Leadreship as a
combination of elements)
กล่าวโดยสรุ ป “ภาวะผูน้ า” เป็ นกระบวนการอิทธิ พลทางสังคมที่บุคคลหนึ่ งตั้งใจใช้อิทธิ พล
ต่อผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ
ดังนั้นภาวะผูน้ าจึงเป็ นกระบวนการอิทธิ พลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนด
จากค านิ ย ามที่ ก ล่ า วมานี้ ยัง มี ค วามแตกต่ า งกัน ในประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น ใครเป็ นผู ้ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล
วัตถุประสงค์ของการใช้อิทธิ พลคืออะไร ลักษณะ วิธีการใช้อิทธิ พลเป็ นอย่างไร และผลลัพธ์ของ
การใช้อิทธิ พลคืออะไรเป็ นต้น ไม่มีคานิ ยามใดผิดหรื อถูกเพียงนิ ยามเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกคา
นิยามนั้นไปใช้อธิ บายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าในแต่ละกรณี ซึ่ งจะสังเกตได้วา่ ภาวะ
ผูน้ าเป็ นกระบวนการ ไม่ใช่ตวั บุคคล
พิชาย รั ตนดิ ลก ณ ภูเก็ต (2552, น.172-173) ได้กล่าวสรุ ปแนวทางการศึกษาภาวะผูน้ าใน
ปั จจุบนั ว่ามี ทฤษฎีเกี่ ยวข้องกับภาวะผูน้ ามีจานวนมากมาย สามารถจาแนกเป็ นแนวทางการศึกษา
หลักได้ 4 แนวทาง คือ
1. แนวทางคุณลักษณะ (Trait Approach) แนวนี้ เน้นการหาคุ ณลักษณะทัว่ ไปของผูน้ าเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลที่ไม่ใช่ผนู ้ า
2. แนวทางพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavior Approach) แนวทางนี้ จ าแนกประเภทผูน้ าจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมา
3. แนวทางทวิปฏิสัมพันธ์ (Dyadic Approach) ซึ่ งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม
4. แนวทางสถานการณ์ (Contingency Approach) ซึ่ งอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ของภาวะผูน้ ากับลักษณะทางสถานการณ์
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นอกจากแนวทางหลักทั้ง 4 แนวทางแล้ว การศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปั จจุบนั ได้ขยายออกไปสู่
การศึกษาที่เน้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ งเป็ นการใช้ผนู้ าเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้เอื้ออานวยต่อการบรรลุประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้น มงคล วิริยะพินิจ (2556, น. 122-123) ได้กล่าวถึงผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการ
สร้างความคิดริ เริ่ มและการบริ หารความเปลี่ ยนแปลงไว้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้ และองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ผลพลอยได้ของการจัดการความรู ้และการเรี ยนรู ้ก็คือ นวัตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่
นามาปรับใช้ในการทางาน ผูน้ าองค์กรที่มีความกระตือรื อร้น สร้างระบบการทางานในรู ปแบบที่
สนับสนุ นให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถคิดริ เริ่ มอะไรใหม่ๆ ถ้าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งดี ก็สนับสนุ นให้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหาเนื่ องจากบุคคลบางคนในองค์กร
มักไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลง มักคุ น้ ชิ นกับการที่จะทาอะไรแบบเดิ มๆ และไม่ตอ้ งการที่จะเรี ยนรู ้
อะไรใหม่ๆ ผูน้ าจึงต้องมีบทบาทในการที่ตอ้ งสื่ อสารกับบุคคลภายในองค์กรให้ร่วมกันเข้าใจและ
ยอมรั บให้มีความคิดริ เริ่ มและการเปลี่ ยนแปลงเป็ นค่านิ ยมเพื่อในองค์กร ทาให้บุคคลในองค์กร
สามารถเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่ อง
ฉะนั้น ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั นาเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการ
บริ หารจัดการที่ เน้นผูน้ าในการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิ งานและการกระตุน้ เตือนทางปั ญญาโดยเลือก
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส์และอโวลิโอ (Bass&Avolio)
และของเบนนิสและมานัส (Bennis & Nanus) มาใช้ในการศึกษา ดังนี้
2.3.1.3 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผูน้ า (Leadership) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการความรู ้ ให้ประสบผลสาเร็ จและ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
(จิรประภา อัครบวร,จารุ วรรณ ยอดระฆัง และอนุ ชาติ เจริ ญวงศ์มิตร, 2552 น. 60-64) ได้กล่าวว่า
การจัด การความรู้ ใ นมุ ม มองการพัฒ นาองค์ก รนั้น ผูบ้ ริ ห ารจ าเป็ นต้อ งค านึ ก ถึ ง ระบบอื่ น ๆ ที่
สนับสนุน (Supporting System) ให้การจัดการความรู ้ประสบความสาเร็ จ เช่น ภาวะผูน้ า... ฉะนั้น
การจัดการความรู ้ จะประสบผลส าเร็ จอย่า งดี น้ ันจะต้องได้รับ การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจแนวคิ ดและตระหนัก ถึ งประโยชน์ที่จะได้รับจาการจัดการความรู้ เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารสามารถสื่ อสารและผักดันให้มีการจัดการความรู ้ในองค์กร อีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างที่ดีในการ
แบ่งปั นความรู ้ และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผนู ้ าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
และภาวะผูน้ าในการสร้างทีม (Team Leadership) เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่จะทาให้การบริ หารจัดการ
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ประสบผลสาเร็ จและปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมองค์การแห่ งการบริ หารจัดการในที่สุด ดังนั้นจะได้
กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักวิชาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
Bass (1985, p. 20-22) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าที่ขยายมาจากแนวคิดของ Burns เพื่ออธิ บาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร พฤติกรรมของผูน้ าตามทฤษฎีของแบสส์ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
ใหญ่ ๆ ได้แ ก่ พฤติ ก รรมของผูน้ าแบบการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) กับ
พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
1. พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ระยะแรกแบสส์ ได้ระบุ
พฤติกรรมไว้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reward) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าใน
การกาหนดความชัดเจนของงานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ที่สมควรได้รับรางวัลเพื่อใช้เป็ นเครื่ องจูงใจแก่ ผู ้
ตาม
1.2 การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception) ได้แก่พฤติกรรม
ของผูน้ าที่ใช้ลงโทษตามสถานการณ์ เพื่อให้ผตู ้ ามเกิดการปรับปรุ งแก้ไขในกรณี ที่ผลงานเบี่ยงเบน
ไปจากมาตรฐานที่กาหนด
2. พฤติกรรมผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)แบสส์ ขยายแนวคิดของ
เบิร์นโดยมุ่งเน้นผลกระทบของผูน้ าต่อผูต้ ามโดยการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิ บายมโนทัศน์ของผูน้ า
การเปลี่ ยนแปลงให้ชดั เจนขึ้น ว่าเป็ นผูน้ าที่ให้ผตู ้ ามให้ความไว้วางใจ เสื่ อมใสและจงรักภักดี ต่อ
ผูน้ า มีความรู ้สึกชื่ นชม ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถื อต่อผูน้ า ดังนั้นแบสส์ จึงมีความเห็ นว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงคือ คาเดียวกับบารมี (Charisma) ที่สามารถส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจทางาน
ให้มีประสิ ทธิ ผลมากกว่าความคาดหวังเดิมที่กาหนดเอาไว้ซ่ ึ งผูน้ าจะทาการจูงใจผูต้ ามด้วยวิธีการ
ดังนี้ 1) ทาให้ผตู ้ ามนึ กถึงความต้องการ ตระหนักในความสาคัญและคุ ณค่าของผลงานที่เกิดขึ้น 2)
โน้ม น้า วจิ ต ใจของผูต้ ามให้ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม องค์ก รและหมู่ ค ณะมากกว่า
ประโยชน์ตน 3) กระตุน้ ให้ผูต้ ามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้นกว่าเดิม (Higher order needs) ตาม
ความต้องการลับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 78-79) ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย
ด้านความปลอดภัย ด้านความรัก ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความประสบความสาเร็ จใน
ชีวติ ของตนเองดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ผู้ นํ า : ขยายความ
ต้ องการของผู้ตาม

ผู้นํา: ค้ นหาความ
สนใจของผู้ตาม

ผู้นํา:สร้ างความมั่นใจ
ให้ ผ้ตู าม

ผู้ นํ า : เพิ่ ม ความรู้ สึ ก ของผู้
ตามถึงความเป็ นไปได้ ที่จะ
ประสบความสําเร็จ

ผู้นํา: ยกระดับความต้ องการ
ของผู้ ต ามให้ มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น
ตามทฤษฎีของมาสโลว์

ผู้ นํ า :เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ข อ ง
ผลลัพธ์ ของผู้ตาม

ผู้ นํ า :เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
วัฒนธรรมองค์ การ

ขั้นตอนการทํางาน

ผู้ตาม: มีความพยายามที่
คาดหวังในขณะนั้น

ผู้ ต าม: ปฏิ บั ติ ง านได้
ตามทีค่ าดหวังไว้

ผู้ ต าม: มี แ รงจู ง ใจสู ง เพื่ อ จะ
บรรลุผล (ใช้ ความพยายามสู ง)

ผู้ตาม: ปฏิบัติงาน
ไ ด้ ม า ก ก ว่ า ที่
คาดหมาย

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Bass, B.M.(1985). Leadership and performance beyond expectation. New
York: The Free Press. P. 31
แบสส์เชื่อว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะส่ งเสริ มแรงจูงใจและผลงานของผูต้ ามได้มากกว่า
ผู ้น าแบบอื่ น นอกจากนั้ นแบสส์ มี มุ ม มองความแตกต่ า งของภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) กับผูน้ าโดยเสน่ หา (Charismatic Leadership) ว่าภาวะผูน้ าการ
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เปลี่ ยนแปลงมี ลกั ษณะเด่ นที่แตกต่างไปจากผูน้ าเสน่ หา (Bass, 1999, p.11) นัน่ คื อความเสน่ หา
(Charisma) เป็ นเพียงองค์ประกอบที่จาเป็ นอย่างหนึ่ งของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีผนู ้ าโดย
เสน่หาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ เพราะถึงแม้วา่ ผูต้ ามจะชื่ นชม
ศรัทธาลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูน้ าโดยเสน่หาแล้วก็ตามแต่ยงั ไม่เกิดแรงจูงใจ
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความยึดติดจากผลประโยชน์ของตนไปเป็ นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ได้ สาหรับสิ่ งที่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับภาวะผูน้ าโดยเสน่หาคือ การมีอิทธิ ผลต่อผูต้ าม
ด้วยการปลุกเร้าอารมณ์และทาให้เกิดการลอกเลียนแบบอย่างของผูน้ าต่อผูต้ าม จุดเด่นผูน้ าของการ
เปลี่ ย นแปลงจะใช้วิ ธี ก ารยกระดับ ผู้ต ามด้ว ยการมอบอ านาจความรั บ ผิ ด ชอบการตัด สิ น ใจ
(Empower) ให้แก่ ผตู ้ ามในขณะที่ ผนู ้ าโดยเสน่ หาใช้วิธีการที่ ทาให้ผูต้ ามอ่อนแอโดยการสอนให้
พึ่งพาและถูกหล่อหลอมซึ มซับให้จงรักภักดีต่อผูน้ ามากกว่ายึดมัน่ ต่ออุดมการณ์ขององค์กร แต่ผนู ้ า
การเปลี่ ยนแปลงเปลี่ ยนผูต้ ามให้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่าและเห็ นความสาคัญในผลลัพธ์ของงาน
หรื อยกระดับความต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นโดยการชัดจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์กรมากว่าความ
สนใจตนเอง
นอกจากนั้นแบสส์แสดงทัศนะว่าผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบได้โดยทัว่ ไปในองค์กรไม่วา่ แบบ
ใด และไม่ว่าระดับตาแหน่ งใด ในทางตรงกันข้ามผูน้ าโดยเสน่ าหาเป็ นสิ่ งที่หาพบได้ยากมากใน
ภาวะที่องค์กรมีปัญหาอานาจที่เป็ นทางการไม่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิ ดขึ้นโดยเฉพาะ
ปั ญหาที่บ่อนทาลายต่อประเพณี ความเชื่ อและค่านิ ยมดีงามของส่ วนรวม บุคคลส่ วนใหญ่จะถามหา
ผูน้ าโดยเสน่หาเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ความเสน่หาเป็ นสิ่ งที่มีสองขั้วที่อยูส่ ุ ดทั้งสองข้าง
คือผูน้ าโดยเสน่หาจะมีท้ งั กลุ่มคนที่รักมาก และกลุ่มคนที่เกลียดชังมากและเป็ นเหตุผนู ้ าโดยเสน่หา
จึงมากถูกลอบปลงชีวติ ซึ่ งจะเกิดขึ้นกับผูน้ าการเปลี่ยนแปลงน้อย
Bass (1985, p.43) แมสส์ จึงได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 3 ประการ) ได้แก่
1. การมี บ ารมี ห รื อการมี อิ ท ธิ พลด้ า นอุ ด มการณ์ ( Charisma) คื อ ความมี บ ารมี เ ป็ น
องค์ประกอบสาคัญของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถกระตุน้ ความรู้สึกด้านอารมณ์ของ
ผูต้ ามให้สู ง ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเลี ย นแบบและผูก พันต่ อ ผูน้ า หากผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชารั บ รู ้ ว่า ผูน้ ามี
ความสามารถและประสบความสาเร็ จก็มีแนวโน้มที่ จะเลี ยนแบบพฤติ กรรมผูน้ ามากขึ้ น ดังนั้น
พฤติกรรมการสร้ างบารมีของผูน้ าสามารถส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิของผูต้ ามและทาให้การปฏิ บตั ิงาน
ภายในองค์กรดีข้ ึน (Marrine, 1993, p. 114)
2. การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) คือพฤติกรรมของผูน้ าในการทาความ
เข้าใจต่อปั ญหาได้ดีจนสามารถทาให้ผตู ้ ามมองเห็ นปั ญหาดังกล่ าวจากมุมมองใหม่จากตนเองได้
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โดยการท าให้ผูร้ ่ วมงานตื่ นตัวและเปลี่ ย นแปลงในการตระหนักถึ ง ปั ญหาและวิธี การแก้ปัญหา
รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซ่ ึ งเป็ นการทาให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดมโนทัศน์ เข้าใจและ
ใช้ดุลพินิจในการมองเห็นธรรมชาติของปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
3. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individual consideration) คือพฤติกรรมของผูน้ าที่
เกี่ ย วกับ การให้ ก ารสนับ สุ น น การกระตุ ้น ให้ ก าลัง ใจ และการเป็ นพี่ เ ลี้ ยงสอนแนะแก่ ผู ้ต าม
ช่ วยเหลื อให้ผูต้ ามพัฒนาระดับความต้องการให้สูงขึ้ น ให้ความสนใจในความสาเร็ จและโอกาส
ก้าวหน้าของผูต้ ามเป็ นรายบุคคล ส่ งเสริ มความมัน่ ใจให้แก่ผตู ้ าม เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับ
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาต่ อ ผู ้น าและสมรรถนะของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
นอกจากนั้น Bass&Avolio (1994, p. 132-135) ได้ศึ กษาและปรั บปรุ ง ทฤษฎี ใหม่โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก 1 องค์ประกอบ นั้นคือ การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational motivation) ดัง นั้นองค์ป ระกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงตาม
แนวคิดของ แบสส์และอโวลิโอ จึงมี 4 องค์ประกอบ และใช้ชื่อย่อว่า 4l’s (Four I’s) คือ
1. อิ ท ธิ พ ลตามอุ ด มคติ (IdealizedInfluence) หรื อ การสร้ า งบารมี (Charisma) ซึ่ งเป็ น
คุ ณลักษณะพิเศษในตัวผูน้ า สอดคล้องกับแนวคิดของยุค (Yukl, 1994, p. 317) ที่ กล่ าวว่าการมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ เป็ นรู ปแบบอิ ทธิ พลที่ไม่ได้มาจากอานาจตาแหน่ ง (Formal authority)
หรื อตามประเพณี แต่สังเกตได้จากการรั บรู ้ ของผูต้ ามว่าผูน้ าไปสู่ การชนะอุ ปสรรคได้ เกิ ดความ
จงรักภักดี นับถือ ศรัทธา ให้ความเคารพ ประทับใจเมื่ออยูใ่ กล้ชิด นิยมชมชอบ กระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายและเป็ นผูท้ ี่มีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานและแบสส์ (Bass,1997, 130139) ได้อธิ บายว่า ผูน้ าบารมีจะแสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับหลักการที่ตนเองยึดถือต่อ
สมาชิกอย่างชัดเจน ค่านิยมที่สาคัญเช่นความซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา และการยึดมัน่ ในความยุติธรรม
เป็ นต้นผูน้ าเน้นความสาคัญของเป้ าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิ จความผูกพันธ์ และผลสื บเนื่ องเชิ ง
จริ ยธรรมในการตัดสิ นใจ เสนอค่านิ ยมที่ สาคัญที่ สุดในการปฏิ บตั ิ งานแก่ สมาชิ ก เน้นการสร้ าง
ความเชื่ อถือศรัทธาโดยแสดงให้ผตู้ ามเห็นถึงการมี มาตรฐานทางจริ ยธรรมที่สูงของตนเองและทา
ตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผตู้ าม แสดงออกถึงความกล้าหาญทางจริ ยธรรมและจุดยืนอย่างชัดเจนต่อ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสี ยสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรื อองค์กร
จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาให้ผูน้ าได้รับความชื่ นชมและศรัทธาจากผูต้ ามในฐานะที่
เป็ นแบบอย่างที่ผตู้ ามปรารถนาปฏิบตั ิตาม ทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้การนาของ
ผูน้ า เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผูน้ า มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าและทิศทางที่ผนู ้ าได้ช้ ี นาพวกเขา และผู้
ตามจะปฏิบตั ิงานในแนวทางที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมขององค์การ
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2. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration)เป็ นลักษณะสาคัญ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งมีผลต่อความพึงพอใจที่ผบู ้ งั คับบัญชามีต่อ
ผูน้ า (Bass,1985, p.82) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลทาให้ผูต้ ามรู ้ สึกมีคุณค่าและมี
ความสาคัญโดยผูน้ าให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มผูต้ าม ยอมรับความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละบุคคล
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผูต้ าม การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
จะเน้นที่การจัดการแบบมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพื่อน
ร่ วมงานให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มการสื่ อสารแบบสองทาง ฟังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพฤติกรรมของผูน้ า
ที่แสดงถึงการคานึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Bass,1985, p.85-91) มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การคานึงถึงการพัฒนาโดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั และตาแหน่ งใน
อนาคตที่ตอ้ งรับผิดชอบมากกว่า มอบหมายงานตามความสามารถโดยให้ความช่วยเหลื อ เพิ่มเติม
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการสนับสนุ นให้ผตู ้ ามได้รับการอบรม การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
2. ความคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลโดยการ
2.1) ส่ งเสริ มพบปะอย่างเป็ นกันเอง โดยมีการนิ เทศแบบเดินดูรอบมีการติดต่อกันแบบ 2
ทางทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผูต้ ามได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ยอมรั บความ
แตกต่างของผูต้ ามและละบุคคล
2.2) การที่ผตู ้ ามแต่ละคนได้รับหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่ตอ้ งการด้วยตนเอง จะทาให้ผู ้
ตามมีโอกาสซักถามให้เข้าใจมากขึ้น และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผูน้ าที่มีต่อผูต้ าม
2.3) ให้ความสนใจในความแตกต่างของผูต้ ามแต่ละบุคคล จะทาให้ผตู ้ ามมีความรู ้สึกว่า
ตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผูน้ า ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานให้ดีที่สุด
2.4) ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล ผูน้ าให้ความช่วยเหลือรับฟั งปั ญหาทั้งเรื่ องส่ วนตัวและ
เรื่ องการปฏิบตั ิงาน แสดงความเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกของผูต้ าม ให้คาแนะนาและค้นหาทางเลือก
ที่ดีให้แก่ผตู ้ าม
3. การเป็ นพี่เลี้ยง (Monitoring) หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารอาวุโสให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
แก่ผบู ้ ริ หารใหม่ (Haynor, 1994, P. 31) กล่าวว่าผูม้ ีประสบการสู งกว่าเป็ นแบบอย่างในการชี้ แนะ
ให้คาแนะนาแก่บุคคลที่มีอาวุโสน้อยกว่า การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นบทบาทที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หาร โดยพี่
เลี้ยงใช้ประสบการณ์ และตาแหน่ งหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาความสาคัญของการ
เป็ นพี่เลี้ ยงคือ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู ้ การดู แล (Caring) ประโยชน์ที่ผนู้ าได้รับจากการ
เป็ นพี่เลี้ยวคือการเพิ่มความเป็ นวิชาชีพ เพิ่มความคงอยูส่ มรรถนะการผลิตที่สูงขึ้นและเพิ่มความพึง
พอใจในงานของบุคลากร
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3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation)หมายถึง การที่ผนู ้ ากระตุน้ ให้ผตู ้ ามเกิด
การเปลี่ยนแปลง แสดงความคิดเห็นและเหตุผล ตระหนักถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ
เพื่อให้ดีกว่าเดิ มและทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์โดยใช้ความคิด ความเชื่ อ จินตนาการ และ
ค่านิยม ทาให้ผตู ้ ามเกิดความรอบคอบ เข้าใจ มองเห็นปั ญหาและรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ทา้
ทาย ผูน้ าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถชนะอุปสรรคได้ และเป็ นโอกาสที่ดีที่จะคิดกันแก้ปัญหา
แบสส์ได้ศึกษาวิจยั และยืนยันว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความขยันหมัน่ เพียรในการทางาน มีผลงาน
ดีเด่น มีความผูกพัน (Commitment) ต่องานและต่อองค์กร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ ามจะเชื่ อถือ ศรัทธา
ภูมิใจ และเชื่ อในความสามารถของผูน้ าที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ด้วยปั ญญา ผูต้ ามเห็นว่าผูน้ าทาให้
ตนมี ค วามกระตื อ รื อร้ นต่ อ งานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ดลใจให้เ กิ ด การภัก ดี ผูน้ ามี พ รสวรรค์ที่ จุ ด
ประกายอุปสรรคเป้ าหมายให้ผตู ้ ามเห็นช่องทางในการนาไปสู่ เป้ าหมายนั้น (Bass, 1985, p. 43-45)
โดยการกระตุน้ เตือนทางปั ญญาของแมสส์ น้ นั (Bass, 1985, 110) ได้เสนอแนวทางการ
กระตุน้ เตือนทางปั ญญาไว้ 4 วิธี ได้แก่
1. การใช้หลักเหตุและผล (Rationally) ผูน้ าจะเน้นหนักโครงสร้างงานที่เป็ นทางการ มี
ระเบี ย บการแก้ ไ ขอย่ า งเป็ นขั้น ตอน เน้ น การจู ง ใจในด้ า นความส าเร็ จ ความรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยในการตัดสิ นใจ
2. การเน้นที่ ก ารอยู่รอด (Existentially) ผูน้ าต้องค านึ ง ถึ ง ความมัน่ คง ปลอดภัย ความ
ไว้วางใจและการสร้ างทีมในองค์กร เพิ่มความมัน่ คงและความเชื่ อถื อ มีการแก้ปัญหาที่ ใช้ขอ้ มูล
จานวนมากและวิธีหลากหลายทาง เน้นในกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ และคิดว่าความรู ้เกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3. การใช้ประสบการณ์และการสังเกต (Empirically) ผูน้ าจะเน้นการแก้ปัญหาอาศัยข้อมูล
จากประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้คาตอบที่ ดีที่สุดในการปรั บปรุ ง
ความมัน่ คง ความปลอดภัยและการดารงอยูข่ ององค์กร
4. การมุ่งเน้นความเป็ นเลิ ศ (Idealistically) ผูน้ าจะให้ความส าคัญของการปรับตัวการ
เรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลง เน้นความเจริ ญก้าวหน้า ความหลากหลายในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่จะ
เกิ ดกับองค์กรมี ความยืดหยุ่นและข้อมูลน้อยในการตัดสิ นใจ แต่ จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติ มอย่า ง
ต่อเนื่องกล้าเลี่ยงและคิดค้นสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ
ในขณะที่ Quinn &Hall (1983) ได้เสนอวิธีการที่ผนู้ าใช้ในการกระตุน้ ปั ญญาสี่ ประการคือ
ประการแรกการใช้เหตุผลซึ่ งผูน้ าจะโน้มน้าวจูงใจให้สมาชิ กใช้ความคิดอย่างเป็ นอิสระ มีตรรกะ
และเหตุ ผลในการปรั บปรุ ง วิธีก ารทางาน การจัดการความขัดแย้งหรื อ ปั ญหาต่ า งๆที่ เกิ ดขึ้ นใน
องค์กร ประการที่สอง การใช้ความสัมพันธ์อย่างเพื่อนมนุ ษย์ ในกรณี น้ ี ผนู ้ าพยายามกระตุน้ ให้ผู ้
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ตามใช้ความคิดเชิงสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์ โดยการนาเสนอทางเลือกหรื อทางแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้
หลายทางในระหว่างที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ ประการที่สาม การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ผูน้ าจะสนับสนุ นให้ผตู ้ ามแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างรอบด้านในการวิเคราะห์ปัญหาและ
เลือกทางเลื อกที่ดีที่สุดจากข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น และประการที่สี่ การใช้วิจารณญาณภายใน ใน
กรณี มีเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจภายใต้เวลาและข้อมูลที่จากัด ผูน้ าจะสนับสนุ นให้ผตู ้ ามใช้ปัญญาญาณ
(Intuition) และความต้องการที่อยูใ่ นจิตใต้สานึก ผนวกกับข้อมูลที่มีอยูเ่ พื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุ ป
นอกจากนั้น พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, น. 209) ได้กล่าวถึง การใช้ภาวะผูน้ าเพื่อเป็ น
แนวทางการกระตุ ้น และสร้ า งปั ญ ญาให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รว่ า การที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รมี
ความสามารถในการคิด ใช้เหตุผล และสติปัญญาเพิ่มขึ้นจะเป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร และ
ทาให้องค์กรนั้นมีศกั ยภาพที่กลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ในอนาคต ซึ่ งหากองค์กรเป็ นองค์ก ร
แห่ งการเรี ยนรู ้ โอกาสในกระกระทาเรื่ องผิดพลาดก็เกิ ดขึ้นน้อยและยังสามารถรับมือกับความไม่
แน่ นอนของสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าควรใช้ภาวะผูน้ าเพื่ อกระตุ น้ ทาง
ปั ญญาและการเรี ยนรู ้ของผูต้ าม ดังนี้
1. สนับ สนุ น และจัด ตั้ง กลุ่ ม เพื่ อการติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลง
ภายนอกด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติ ดตามแนวคิ ด และวิธีการ
จัดการใหม่ๆ และถ่ายทอดให้กบั สมาชิกภายในองค์กรและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ า งบรรยากาศให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ในการแสดงความคิ ดเห็ น และแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยสนับสนุนให้มีการอภิปราย การเสวนาอย่างไม่เป็ นทางการในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ ยวกับการทางานและประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กรและชุ มชน และชี้ ให้เห็ นว่าความ
ขัดแย้งทางความคิดเป็ นสิ่ งธรรมดาที่เกิดขึ้น หากทุกคนมีจิตเปิ ดกว้างยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกันก็สามารถทางานกันได้อย่างสร้างสรรค์ได้
3. สนับ สนุ น การริ เ ริ่ ม ทั้ง จากบนลงล่ า งและจากล่ า งขึ้ น บน และให้ท าการทดลองใช้
ความคิดและแนวทางการปฏิบตั ิใหม่ๆ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม กระตุน้ ความคิดผู ้
ตามโดยการตั้งคาถามเกี่ยวกับความเชื่ อและวิธีการทางานแบบเดิมๆ ถามเหตุผลของการใช้วิธีการ
ทางานแบบเดิมวิธีการทางานเช่นนี้สามารถปรับปรุ งได้หรื อไม่ มีวธิ ี การอื่นอีกหรื อไม่ที่อาจนามาใช้
แทนวิธีการแบบเดิม และเปิ ดโอกาสให้มีความหลากหลายในกระบวนการและวิธีการปฏิบตั ิงาน
4. สนับสนุนการใช้ทศั นคติในเชิงบวกในการมองปั ญหาและการปฏิบตั ิงานโดยใช้ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้ อย่าให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทางานผิดพลาดโดยไม่เจตนา
คิดว่าตนเองมีความเสี่ ยงสู งในการถูกลงโทษ เมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นให้ต้ งั คาถามในทานองที่ว่า
เราสามารถเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งเหล่านี้ เพื่อนาไปปรับปรุ งในการทางานในอนาคต
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5. สนับสนุ นให้มีการจัดการความรู้ภายในองค์ก ร การรวบรวมและประมวลความรู้ การ
แยกแยะจาแนกประเภทความรู ้ การสร้ างแหล่งคลังความรู ้ การถ่ายทอด แบ่งปั น และการกระจาย
ความรู ้ให้แก่สมาชิกในองค์กรและชุมชนทุกระดับ
4. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)หมายถึ ง การที่ผูน้ าใช้คาพูดและการ
กระท าที่ ป ลุ ก ปลอบใจ ให้ก าลัง ใจ เร้ า อารมณ์ ท าให้ ผูต้ ามเกิ ดความกระตื อรื อร้ น ทุ่ ม เทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมมากว่าส่ วนตัว และความผูกพันกับจุดมุ่งหมายของผูน้ า (Bass,
1985, 66)ในขณะที่ (Tichy & Devanna, 1990, p.19-32) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า จุดเริ่ มต้นของการ
สร้ างแรงบันดาลใจในการเปลี่ ยนแปลงองค์กร เกิ ดจากความรู ้ สึกไม่พอใจในสภาพปั จจุ บนั โดย
ผูน้ าได้กาหนดเป้ าหมายใหม่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิม สร้างการรับรู ้และความตระหนักของสมาชิกใน
ความจาเป็ นและโอกาสที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
Bennis & Nanus (1985, p. 25) ได้ทาการวิจยั รู ปแบบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เวลา
ในการศึกษามากว่า 5 ปี กับผูน้ าที่ มีชื่อเสี ยงในองค์กรภาครั ฐและเอกชน 90 ราย พบว่าผูน้ าส่ วน
ใหญ่มีลกั ษณะของผูน้ าเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลการศึกษาสรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Developing a Vision) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง คือ ผูส้ ร้างช่องทาง
ให้เกิ ดการใช้พลังกลุ่มของสมาชิ กในองค์กรเพื่อการไปสู่ วิสัยทัศน์ร่วมกัน เบนนิ สและมานัส ได้
พบว่า ผูน้ าทุกคนล้วนมีวิสัยทัศน์ที่มีความเป็ นไปได้ในอนาคตขององค์กรที่ตนรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับ น่ า พอใจ ส่ วนใหญ่เขี ย นชัดเจนในลัก ษณะพันธกิ จขององค์กร ผูน้ าเหล่ า นี้ ส ามารถสร้ า ง
จิ ตส านึ ก แก่ ผูต้ ามของตนได้ใ นระดับ สู ง เช่ น เรื่ อ งค่ า นิ ย มเกี่ ย วกับ เสรี ภ าพ ความอิ ส ระ ความ
ยุติธรรม และมุ่งความสาเร็ จในตนเอง
การมีวสิ ัยทัศน์ที่ชดั เจนและการใช้วิสัยทัศน์เพื่อดึงดูดใจผูต้ ามมีความสาคัญ เพราะวิสัยทัศน์
ทาหน้าที่ประการแรก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของผูต้ าม เนื่องจากวิสัยทัศน์สามารถทาให้งานที่ทามี
ความหมายยิ่งขึ้นและทาให้เกิดความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจการ ประการที่สองวิสัยทัศน์ช่วย
ให้การตัดสิ นใจ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่และการมีอิสระในการคิดของผูต้ ามทุกระดับสามารถทาได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากทุกคนรู้เป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์ก ร ทาให้รู้วา่ สิ่ งใดผิดหรื อถูก สอดคล้อง
หรื อขัดแย้งได้ชดั เจน นอกจากนี้ เบนนิ สและนานัสได้อธิ บายการเกิดของวิสัยทัศน์ของผูน้ าจาการ
วิจยั พบว่า ความจริ งมีผูน้ าน้อยมากที่ เป็ นบุคคลแรกในการสร้ างจินตนาการให้เกิ ดวิสัยทัศน์ของ
องค์กรขึ้น แต่เนื่องจากผูน้ าเป็ นบุคคลที่มีเครื อข่ายการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มากที่ สุด จึ งมี โอกาสรั บรู ้ และรั บฟั งความคิ ดเห็ นของบุ คคลเหล่ านั้นเกี่ ยวกับความคาดหวังของ
องค์กรที่มากความคิดเห็น ดังนั้นความคาดหวังเหล่านี้จึงถูกหล่อหลอมและสังเคราะห์เป็ นวิสัยทัศน์
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ในที่สุด ผูน้ าที่ ชาญฉลาดจึงต้องทาให้วิสัยทัศน์ดงั กล่ าวเป็ นภาษาหรื อเป็ นสิ่ งที่เข้าใจง่าย เห็ นได้
ชัดเจนมีความสนใจมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของผูต้ ามให้เกิดความผูกพัน มีความน่าเชื่ อถือใน
แง่ ของความเป็ นจริ งที่ สามารถบรรลุ ได้ วิสัยทัศน์ที่จะมี ประสิ ทธิ ผลต้องเหมาะสมกับกาลเวลา
สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร และเหมาะสมต่อบุคคลผูต้ อ้ งปฏิบตั ิให้บรรลุผลอีกด้วย
2. การพัฒนาความผูกพันและความไว้วางใจ (Developing commitment and trust) เบน
นิ สและมานัส เห็ นว่า เมื่ อพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ส วยงามขององค์ก รแล้ว ขั้นส าคัญต่ อไปคื อ การท า
วิสัยทัศน์ให้ฝังรากลึกจนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร นัน่ คือวิสัยทัศน์ควรถูกถ่ายทอดไปสู่
บุคคลต่างๆ ภายในองค์กรด้วยวิธีการชวนเชิ ญและการดลใจมิ ใช่ ประกาศบังคับและข่มขู่เพื่อให้
ยอมรับหรื อปฏิบตั ิตาม ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลต้องรู้จกั ผสมผสานเทคนิควิธีการจูงใจด้วยการใช้วาทะ
ที่ประทับใจ การอุปมา อุปมัย การใช้คาขวัญ สัญลักษณ์ และพิธีการต่างๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์น่าสนใจ
ต้องสื่ อสารวิสัยทัศน์บ่อยๆ ในโอกาสต่างๆ และทัว่ ถึงทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ลกั ษณะที่ค่อนข้าง
เป็ นนามธรรม จนกระทัง่ เป็ นกิ จกรรมรู ปธรรมที่ ปรากฏอยู่ในแผนงานและนโยบายขององค์กร
วิ สั ย ทัศ น์ จ ะต้อ งถู ก น าไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจและการปฏิ บ ัติ ง านของผู้น า จะต้อ งปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างและกระบวนการบริ การจัดการองค์ก รให้สอดคล้องเข้ากับค่านิ ยม และ
วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ใหม่ กระบวนการสร้างความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ควรเริ่ มที่ทีมงานระดับ
สู งสุ ดขององค์ก รก่ อน เพราะต้องมีส่วนร่ วมในการปรั บวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรให้วิสัยทัศน์
รวมอยู่ด้วย ขั้นตอนนี้ ถือเป็ นการบริ หารที่ เป็ นความรั บ ผิดชอบของผูน้ าที่ ส าคัญมากและมิ อาจ
มอบหมายผูอ้ ื่นได้
นอกจากนั้นยังพบว่า ความผูกพันต่อวิสัยทัศน์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความไว้วางใจที่ผู ้
ตามมีต่อผูน้ าโดยตรง เป็ นไปได้ยากมากที่ผนู ้ าซึ่ งผูต้ ามขาดความไว้วางใจ จะสามารถทาให้ผตู้ าม
เกิ ดความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรได้สาเร็ จ ความไว้วางใจนอกจากเกิ ดจากผูต้ ามยอมรับใน
ความเชี่ ยวชาญของผูน้ าแล้ว ยังมีสิ่งที่สาคัญกว่าคือ การแสดงออกที่คงสันคงวาของผูน้ าทั้งคาพูด
และการกระทา ผูน้ าที่ เปลี่ ยนจุ ดยืนของตนบ่อยและมี พฤติ กรรมที่ขดั แย้งกับค่านิ ยมขององค์กร
จะทาลายความไว้วางใจและการขาดความเชื่ อมัน่ ของผูต้ ามที่มีต่อผูน้ าอย่างมาก เพราะความไม่คง
เส้นคงวาเป็ นตัวลดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ลง การการขาดความเชื่อมัน่ ในผูน้ าจะลดหรื อดึงดูดใจ
ที่มีต่อวิสัยทัศน์ของผูต้ ามลงด้วย ดังนั้น การแสดงความผูกพันต่อค่านิ ยมของผูน้ าด้วยการกระทา
ทางพฤติ ก รรมอย่า งเสมอต้นเสมอปลาย จะช่ วยเสริ ม แรงแก่ ผูต้ ามให้แสดงพฤติ ก รรมท านอง
เดียวกันกับผูน้ า
3. การสร้างการเรี ยนรู้ภายในองค์ก ร (Facilitating organization learning) จุดเด่นของเบน
นิกและนานัสคือ ความสาคัญของการเรี ยนรู้ของรายบุคคลและขององค์ก ร ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลจะ
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ใช้วธิ ี การต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของตนและรู ้จกั หาความรู ้เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์การทางานทั้งที่
สาเร็ จและล้มเหลว ผูน้ ายอมรั บในความจาเป็ นที่ ตอ้ งรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับความเปลี่ ยนแปลง
รวมทั้งเหตุการณ์ไม่แน่ นอนที่เกิ ดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผูน้ าบังคับตนเองให้สนใจในการตั้งสมมติฐาน
ขึ้ น เพื่ อ ทดสอบความคิ ดของตนเองโดยการดู จากปฏิ กิ ริย าของเพื่ อ นร่ ว มงานและผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ภายนอก ผูน้ าจะสร้ างเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารและการริ เริ่ มการศึ กษากรณี พิเศษต่างๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนกลยุทธ์ ผูน้ าจะใช้วิธีการปฏิบตั ิโดยการทดลองเพื่อทดสอบผลผลิต
และกระบวนการใหม่ ตลอดจนริ เริ่ มประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ข้ ึน ผูน้ าจะทบทวนความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้ น
โดยถื อ ว่ า เป็ นขั้น ตอนปกติ ข องการท างานเพื่ อ ใช้ โ อกาสของการเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาต่ อ ไป
นอกจากนั้นผูน้ ายังสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของสมาชิกอื่นขององค์ก รในลักษณะดังกล่าวหรื อโดยวิธี
อื่น เช่น สนับสนุนการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี โดยมีกองทุนสนับสนุนจากองค์ก ร
Bennis & Nanus (1985, p. 59)
2.3.1.4 แนวคิดภาวะผู้นําในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาได้แสดงคุณสมบัติสาคัญของผูน้ าที่เรี ยกว่า ธรรมาธิ ปไตย แปลว่าถือธรรม
เป็ นใหญ่ ยึดเอาธรรมและเป็ นสาคัญเชิ ดชูหลักการ และความถูกต้อง ประพฤติปฏิบตั ิตาม เพื่อเห็ น
แก่ความเป็ นจริ งและความดี งาม พระพุทธศาสนาได้เน้นหนักและยึดถื อเอาธรรมะใหญ่ในดาเนิ น
ชี วิต เป็ นผูน้ าบุ ค คลอื่ น หรื อแม้แต่ บริ หารจัดการองค์กรให้ป ระสบผลสาเร็ จ ฉะนั้นจะกล่ า วถึ ง
หลัก ธรรมส าหรั บ ผูน้ าในทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา และ
นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาพอจะนามากล่าวไว้ ดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2549, น.5) ได้กล่าวว่าไว้วา่ ในทางพระพุทธศาสนาได้
ให้ความสาคัญกับตัวผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าในการบริ หารจัดการองค์กร โดยมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผูน้ าดังที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง เช่น หลักคุณธรรม 6 ประการ ดังนี้
1. ขมา มีความอดทน ผูน้ าต้องมีความอดทนต่อการปฏิ บตั ิงานมีใจหนักแน่ น ไม่ยอมตกไป
ในความชัว่ ไม่เกรงกลัวหรื อมีอคติ 4 เมื่อจะต้องตัดสิ นใจและไม่หวัน่ ไหวไปตามโลกธรรมทั้ง 8
ประการ
2. ชาคริ ยะ มีความตื่นตัว มีความตื่นตัวอยูจ่ ลอดเวลา มีความระมัดระวังไม่ประมาทในการ
ปกครองชีวติ หน้าที่ และการงาน
3. อุ ฏ ฐานะ มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย ร มี ค วามขยัน หมั่น เพี ย รต่ อ หน้ า ที่ ก ารงาน มี ค วาม
ระมัดระวังมีประมาท
4. สังวิภาคะ มีอธั ยาศัยดีเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีน้ าใจต่อผูร้ ่ วมงานเป็ นมิตรที่ดีกบั ทุกคน
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5. ทยา มีจิตใจที่น่าเอ็นดู รักใคร่ ห่วงใจเอาใจใส่ ดูแลผูร้ ่ วมงาน
6. อิกขนา เอาใจใส่ ตรวจตรา การงานและหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), (2549, น. 38-39)ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผูน้ า
สาหรับนักบริ หารไว้วา่ นักบริ หารจะทาหน้าที่สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิ กสู ตร ดังนี้ 1) จักขุมา หมายถึ ง มีปัญญามองการไกล เช่ น ถ้า
เป็ นพ่อค้าหรื อนักบริ หารธุ รกิจ ต้องรู ้ วา่ สิ นค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วนาไปขายที่ไหนได้ราคาแพง
ในสมัยนี้ตอ้ งรู ้วา่ หุ น้ จะขึ้นหรื อจะตก ถ้าเป็ นนักบริ หารทัว่ ไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการ
ใช้คนคุ ณลักษณะข้อแรกนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือความชานาญในการใช้
ความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุ ระได้ดี มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออก
ว่าเป็ นเพชรแท้หรื อเพชรเทียม แพทย์หวั หน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่สองนี้
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Technical Skill คือความชานาญด้านเทคนิค 3) นิสสยสัมปั นโน หมายถึง
พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็ นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อน
พ่อค้าในเมืองนั้นๆ ให้ที่พกั อาศัยหรื อให้กยู้ ืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริ หารที่ดีตอ้ งผูกใจคนไว้ได้
คุ ณลักษณะที่ ส ามนี้ ส าคัญมาก “นกไม่มีข น คนไม่มีเพื่ อน ขึ้ นสู่ ที่สู งไม่ไ ด้” ข้อนี้ ตรงกับคาว่า
Human Relation Skill คือความชานาญด้านมนุษยสัมพันธ์
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2550, น. 24-27) ได้กล่ าวถึ งคุ ณสมบัติของผูน้ า 7
ประการ ที่บุคคลจะเป็ นผูน้ าจะต้องรู ้และเข้าใจบริ บทของสิ่ งแวดล้อมต่างๆดังนี้
1. รู ้ หลักการ รู ้ ตวั ว่าดารงตาแหน่ ง มีฐานะ หรื อจะทาอะไร ต้องรู ้ หลักการ รู ้ งาน รู ้ หน้าที่ รู ้
กฎเกณฑ์กติ กาของรั บ คื อกฎหมาย ตั้งตนอยู่ในหลักการ ไม่ว่าจะเป็ นชุ มชน สังคม องค์กรหรื อ
กิจการทุกอย่างถูก ก็ตอ้ งหลักการ มีกฎ มีกติกา ผูน้ าจะต้องรู ้ชดั และตั้งมัน่ อยูใ่ นหลักการนั้น
2. รู ้ จุดมุ่ ง หมาย ผูน้ าที่ ดี จะต้องรู ้ จุดมุ่ ง หมาย ถ้า ไม่ รู้จุดมุ่ ง หมายก็ ไ ม่ ส ามารถนาคนและ
องค์กรไปให้ประสบความสาเร็ จได้ ผูน้ าต้องมีความชัดเจนและมีความแน่ วแน่มุ่งมัน่ ที่จะไปให้ถึง
จุดหมายนั้น แม้มีอะไรมากระทบกระทั้งก็ไม่หวัน่ ไหว
3. รู้ จกั ตน ผูน้ าต้องรู ้ ว่า ตนเองคื อใคร มี ภาวะเป็ นอะไร มี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นสถานะใด มี
คุ ณสมบัติ ความพร้ อม มีความถนัด สติปัญญาความสามารถอะไรบ้าง ต้องสารวจตัวเองอยู่เสมอ
และพัฒนาปรับปรุ งตัวเอง ให้มีคุณสมบัติที่จะเป็ นผูน้ าบุคคลอื่นได้
4. รู้ประมาณ คือรู้จกั พอดี มีขอบเขต พอเหมาะสมที่จะจัดการเรื่ องนั้นๆ มีองค์ประกอบหรื อ
ปั จจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง รู ้วา่ ทาได้แค่ไหนถึงจะเหมาะสม ความพอดีและมีความเหมาะสมจึงจะทาให้
เกิดความสาเร็ จ
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5. รู ้กาล คือรู ้จกั เวลา เช่น รู ้จงั หวะ โอกาส ความพอดีและเหมาะสมของเวลา รู ้วา่ เรื่ องนี้ จะลง
มือกระทาตอนไหน เวลาไหนจะกระทาอย่างไรให้เหมาะสม แม้แต่การพูดจาก็ตอ้ งรู ้ จกั เวลา เช่ น
รู ้จกั วางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลา
6. รู ้ชุมชน คือรู ้จกั สังคม ตั้งแต่ระดับสังคมโลก รู ้สังคมระดับประเทศ และรู ้ชุมชน ว่าอยูใ่ น
สถานการณ์ อย่างไร มีปัญหาและความต้องอย่างไร รู ้ ปัญหาและความต้องการของสังคม องค์กร
และพร้อมเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาดังกล่าวตามความเหมาะสม
7. รู ้ จกั บุคคล คือรู ้จกั บุคคลที่เกี่ ยวข้อง ร่ วมทางานด้วยกัน รู ้จกั วิธีใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์
การพูดจา สามารถพูดจาแนะนาตักเตือนบุคลากรในองค์กรยอมรับได้ รู้จกั ใช้บุคลากรให้ต รงกับ
ความถนัดของาน รู ้ ว่าบุคลากรมีความความเชี่ ยวชาญ มีความสามารถแค่ไหน และจะพัฒนาให้มี
ความรู ้ มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2553, น. 174) ได้กล่ า วถึ ง หลัก ธรรมที่ ส่ งเสริ มให้
บุคคลมีความกล้าหาญเรี ยกว่าหลักเวสารัชชรธรรมคือ ทาที่ทาให้กล้าหาญ ประกอบไปด้วย
1. ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มัน่ ใจในหลักการที่ถือและการกระทาความดี
2. ศีล ความประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่ผดิ ระเบียบวินยั ไม่ผดิ ศีลธรรม
3. พาหุ สัจจะ ความเป็ นผูไ้ ด้ศึกษาเล่าเรี ยนมาก
4. วิริยารัมภะ ปรารภความเพียรคือ การที่ได้เริ่ มลงมื อทาความเพียรพยายามในกิ จนั้นๆอยู่
แล้วอย่างมัน่ คงจริ งจัง
5. ปั ญญา ความรอบรู ้ เข้าใจชัดในเหตุผล ดี ชัว่ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู ้คิด รู ้การวินิจฉัย
และรู้ที่จะบริ หารจัดการ
สรุ ปว่า หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เกื้ อกูลและสนับสนุ นสาหรับผูน้ าในองค์กร
นั้นมี หลายหลายหัวข้อธรรม ส่ วนใหญ่ จะเน้นถึ งเรื่ องธรรมที่ เป็ นคุ ณลัก ษณะ หรื อธรรมที่ เป็ น
คุณสมบัติของผูน้ า หรื อผูป้ กครอง เช่น คุณสมบัติของความเป็ นผูน้ าจะต้องรู ้ และเข้าใจบริ บทของ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ, หลักคุ ณธรรมสาหรับผูน้ า หรื อธรรมที่ส่งเสริ มให้ผนู ้ ามีความกล้าหาญเป็ นต้น
การน าเอาหลัก ธรรมหมวดใดไปใช้ใ นการบริ หารจัด การองค์ก ร หรื อการจัด การความรู้ ใ ห้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสบผลส าเร็ จ ขึ้ นอยู่ ก ับ ตัว ผู ้น าว่ า สามารถน าเอาหลัก ธรรมเหล่ า นั้ น
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากน้อยเพียงใด
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2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองค์ กร
2.3.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์ การ
นักวิชาการด้านองค์กรได้ให้นิยามความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างหลากหลาย ตาม
มุมมองและความเข้าใจของแต่ละบุคคล สามารถสรุ ปรวมได้ดงั นี้
Denison (1990, p.2) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิ ยม ความเชื่ อ และหลักการ
พื้นฐานซึ่ งทาหน้าที่ในฐานะที่เป็ นรากฐานของกระบวนการจัดองค์กรและกลุ่มของการปฏิบตั ิและ
พฤติกรรมการจัดการซึ่ งขยายและเสริ มแรงหลักการพื้นฐานเหล่านั้น หลักการและการปฏิ บตั ิการ
ทั้งหลายดางอยูเ่ พราะว่ามีความหมายต่อสมาชิกขององค์กร เป็ นภาพตัวแทนยุทธศาสตร์ สาหรับการ
อยู่รอดขององค์กรซึ่ งดาเนิ นการได้ดีในอดี ตและสมาชิ กองค์กรเชื่ อว่าจะดาเนิ นการได้ดีต่อไปใน
อนาคต
Daft (1992, p. 237) นิ ยามว่า วัฒนธรรมเป็ นชุ ดของค่านิ ยม ความเชื่ อ ความเข้าใจ และวิธีคิด
ร่ วมกันของคนในองค์กรและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมจะทาให้เกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กร เกิดความผูกพันและเป็ นส่ วนหนึ่งของค่านิยมและความเชื่อขององค์กร
Cameron & Quinn (1999, p. 14-15) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง กลุ่มที่
คงทนของค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ฐานคติ พ้ื น ฐาน ความคาดหวัง และความทรงจ าซึ่ งซึ่ งก าหนด
คุณลักษณะขององค์กรและสมาชิก ให้ความรู ้สึกถึงความมีอตั ลักษณ์แก่สมาชิ ก กาหนดบรรทัดฐาน
ที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวิธีการในการดาเนิ นงานภายในองค์กรและเพิ่มความมัน่ คงเสถียรภาพ
ของระบบสังคมภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์ กรแสดงออกมาทางค่านิ ยม ท่วงทานองหลักของ
ภาวการณ์นา ภาษาและสัญลักษณ์ กระบวนการปฏิบตั ิงานประจา และการนิยามของความสาเร็ จที่
ทาให้องค์กรมีลกั ษณะเฉพาะ
Robbins (2001) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึ ง ระบบทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่ ว มกั น ในแนวทางปฏิ บ ัติ ห รื อแนวทาง ในการด าเนิ น งานขององค์ ก รและเปรี ยบเสมื อ น
บุคลิกลักษณะขององค์กร
Schein (2004, p. 17) ได้ใ ห้ค วามหมายของวัฒนธรรมองค์ก รไว้ว่า วัฒนธรรมองค์ก ร
หมายถึ ง แบบแผนของฐานคติ พ้ื นฐานร่ วม ซึ่ ง ได้รับจาการเรี ย นรู ้ จากองค์กรในฐานะที่ เป็ นสิ่ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาของการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการสิ่ งที่
อยูภ่ ายในองค์กร เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถดาเนิ นไปได้อย่างดีจนกระทัง่ ได้รับการพิจารณา
ว่ามีความสมเหตุสมผล แบบแผนนี้ จึงได้รับการถ่ายทอดแก่สมาชิ กใหม่ขององค์กรในฐานะที่เป็ น
แนวทางที่ถูกต้องสาหรับการรับรู้ การคิด และความรู ้สึกที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาเหล่านั้น
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ศิ ริ วรรณ เสรี รัต น์ (2541, น.320) ได้ใ ห้ค วามหมายของวัฒนธรรมองค์ก รว่า ค่ า นิ ย มที่
สนับสนุ นกิ จกรรมขององค์กร เป็ นปรั ชญาที่ ผูก้ ่ อตั้งองค์กรสร้ างขึ้ น โดยเกี่ ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับพนักงานหรื อองค์กรกับลูกค้า โดยกิจกรรมที่องค์กรทาอยูจ่ ะต้องมีรูปแบบความ
เชื่อ สัญลักษณ์ พิธีการ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิมาช้านาน
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, น. 20) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า ค่านิ ยม และ
ความเชื่ อที่มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบที่เกิ ดขึ้นในองค์กร และใช้แนวทางในการกาหนดพฤติกรรม
ของคนในองค์ก รนั้น วัฒ นธรรมองค์ก รจึ ง เป็ นเสมื อ น “บุ ค ลิ ก ภาพ” (personality) หรื อ “จิ ต
วิญญาณ” (Spirit) ขององค์กร
วิเชียร วิทยาอุดม (2547, น. 398) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรว่า คือวิถีชีวิต การ
ดารงชี วิต ในองค์ก รและวิถี ชี วิต โดยรวมของคนในองค์ก ร ซึ่ งเป็ นมาตรฐานส าหรั บ เอาไว้ใ ห้
พนักงานยึดเป็ นหลักในการทางาน และการใช้ชีวติ อยูใ่ นองค์กรร่ วมกัน
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551, น. 67)ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้ว่า แนวการ
ดาเนินชีวิตและปฏิบตั ิงานขององค์ก รสังคมโดยเฉพาะองค์การแบบสหจร (association) ซึ่ งสมาชิก
องค์การจะต้องเรี ยนรู้และยึดปฏิบตั ิตามตราบเท่าที่ทางานในองค์กร
สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง รู ปแบบของทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่ อ และพฤติกรรม
ร่ วมกันของสมาชิ ก ในองค์ก ร ซึ่ ง สร้ า งและพัฒ นาขึ้ นมาเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ข อง
สมาชิกในองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานของพฤติกรรมสาหรับการดารงชี วิตและ
การทางานอย่างปกติในองค์กร
2.3.2.2 แนวคิดลักษณะวัฒนธรรมองค์ การ
คาว่า “วัฒนธรรม” มักจะเชื่ อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการทางานในองค์กร จะ
เห็ นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึ งทุกๆอย่างที่เกิ ดขึ้นในองค์กร ในอดีตมีการแปลความหมาย
ของคาว่าวัฒนธรรมออกมา อย่างมากมาย ขึ้นอยูก่ บั มุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองในรู ปแบบใด
เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า วัฒนธรรมเป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่มีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
ภายในกลุ่ มชนกลุ่ มหนึ่ ง นัก สังคมวิทยา อาจมองว่าเป็ นความเชื่ อ ค่ านิ ยม และบรรทัดฐานของ
สังคมหนึ่งๆ ที่มีผลต่อการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่ วนนักบริ หารจัดการ อาจมองว่า
วัฒนธรรมคือ กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร สาหรับแนวคิด
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บาย ไว้ดงั นี้
Robbins (1997, p. 237, 2009, p. 585-586) ซึ่ งเสนอว่าลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรจะ
ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ คือ
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1. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ ยง (Innovation and risk tolerance) เป็ นระดับ
ของการสนับ สนุ นให้พ นัก งานริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่ ๆ ตลอดจนมี ความกล้าเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงานหรื อ
ตัดสิ นใจในองค์กร มีความรับผิดชอบ อิสระ และเสรี ภาพในการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ ที่องค์กรเปิ ดโอกาส
ให้บุคคล
2. การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to detail) คือการที่พนักงานให้ความสาคัญใน
รายละเอียดการดาเนิ นการในองค์กรเพีย งใด กล่าวคือ องค์กรมุ่งหวังให้พนักงานปฏิ บตั ิงานต่างๆ
โดยให้ความสาคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ
3. การมุ่งผลสาเร็ จหรื อผลงาน (Outcome orientation) ระดับของการที่ผบู้ ริ หารในองค์ก รให้
ความสาคัญกับผลสาเร็ จหรื อผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรื อวิธีการในการบรรลุผล
ดังกล่าวเป็ นการพิจารณาว่าองค์กรเน้นผลงานหรื อวิธีการทางาน
4. การให้ความสาคัญกับบุคคล (People orientation) การตัดสิ นใจหรื อการดาเนิ นการต่างๆ
ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีบุคคลในองค์ก รมากน้อยเพียงใด เป็ นการพิจารณาถึงลักษณะ
ขององค์กรด้านการให้ความสาคัญกับบุคคล
5. การทางานเป็ นทีม (Team orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรื อจัดรู ปงานที่ให้การ
ทางานมีการร่ วมกันทางานในรู ปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนทางานโดยอิสระหรื อเน้นการ
ทางานรายบุคคล
6. การทางานเชิ งรุ ก (Aggressiveness) องค์กรให้ความสาคัญกับระดับของการแข่งขันและ
การปฏิ บตั ิงานเชิ งรุ กของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใด องค์ก รกระตุน้ หรื อเน้นการแข่งขัน
มากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินไปเรื่ อยๆ มากน้อยเพียงใด
7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการให้ความสาคัญกับการรักษาเสถี ยรภาพและ
สภาพเดิมขององค์กรมากน้อยเพียงใด
8. ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบตั ิงานขององค์ก รมีการกาหนดเป้ าหมายและผล
การปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือระดับของการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงาย
ย่อยๆ ในองค์ก ร การสนับ สนุ นให้มี ก ารประสานงานระหว่า งหน่ วยงานย่อย การปฏิ บ ตั ิ ง านที่
สอดคล้องกันของหน่วยงานย่อยในองค์กร
10. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร (Management support) ได้แก่ ระดับของการให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูบ้ ริ หาร
11. การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่องค์กรมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการบังคับ
บัญชาโดยตรง ในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
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12. การเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร (Identity) คือระดับของการที่สมาชิกในองค์ก รมีความเชื่อ
หรื อเห็นว่าตนเป็ นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้งองค์กรในภาพรวมมากกว่าการสนใจเฉพาะ
หน่วยงานของตน
13. ระบบการให้รางวัล (Reward system) ได้แก่ การที่องค์กรมีระดับของการให้รางวัลจาก
ผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความระบบอาวุโสหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัว
14. การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict tolerance) คือระดับของการที่องค์กรสนับสนุนให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์และจัดการความขัดแย้งอย่างเปิ ดเผย
15. รู ปแบบการติดต่อสื่ อสาร (Communication pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็ นทางการ
ในการติดต่อสื่ อสารตามสายการบังคับบัญชา
Cooke (1989, น. 16-23) ได้กล่าวถึ งลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรว่า เป็ นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลในองค์ก รที่มีการรับรู้ ยึดถือ และประพฤติปฏิบตั ิ บรรทัดฐานในการทางาน
การปฏิบตั ิตวั ในองค์กร โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์กรเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive styles) หมายถึงองค์กรที่ให้ความสาคัญกับค่านิ ยมใน
การทางานโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร คือ ความต้องการความสาเร็ จ ความ
ต้องการไมตรี สัมพันธ์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความสัมพันธ์และสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน และ
มี ล ัก ษณะการท างานที่ ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรในองค์ก รประสบความส าเร็ จ กับ การท างาน ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิติเน้นความสาเร็ จ (Achievement) คือองค์กรที่มีภาพรวมในลักษณะการทางานที่ดีมี
ค่านิยมและพฤติกรรมการทางานของทุกคนในองค์กรที่มีลกั ษณะของการมีเป้ าหมายของการทางาน
ร่ วมกัน มีเหตุผลและหลักการ เป็ นนักวางแผนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความกระตือรื อร้น มีความสุ ขกับ
งาน รู ้สึกว่างานที่ทานั้นมีความสาคัญและท้าทาย
2. มิ ติเน้นสัจการแห่ งตน (Self-actualizing) คือองค์กรที่ มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เน้นความต้องการของบุคคลในองค์ก รตามความนึ กคิดและคาดหวัง
เป้ าหมายของการทางานอยู่ที่คุณภาพมากกว่าปริ มาณงานที่ได้รับ รวมทั้งความสาเร็ จของงานมา
พร้อมๆ กัน กับความก้าวหน้าของพนักงานทุกคน ทุกคนมีความภูมิใจในงานของตน
3. มิติเน้นบุคคลและการกระทา (Humanistic-encouraging) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและ
พฤติ กรรมการทางานโดยมีการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วมและมุ่งเน้นบุ คคลเป็ นศูนย์กลางให้
ความสาคัญกับพนักงาน ถื อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การทางานมีลกั ษณะ
การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้พนักงานมีความสุ ขและภูมิใจในการทางาน และได้รับการ
สนับสนุนความก้าวหน้าจากการทางานสม่าเสมอ
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4. มิติเน้นไมตรี สัมพันธ์(Affiliation) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทุกคนในองค์กรมีความเป็ นกันเอง เปิ ดเผย และมีความรู ้สึกของ
เพื่อนร่ วมงานหรื อทีม การแสดงออกของพนักงานในองค์ก รจะเน้นการทางานในลักษณะให้ความ
อบอุ่น ให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน มีการแบ่งปั นและเข้าใจความรู ้สึกซึ่ งกันและกัน
2. ลัก ษณะตั้ง รั บ -เฉื่ อยชา (Passive/defensive styles) หมายถึ ง องค์ก รที่ มี ค่ านิ ย มและ
พฤติกรรมการแสดงออกที่ มุ่งเน้นความต้องการความมัน่ คงของพนักงาน และมีผนู ้ าที่เน้นบุคคล
คล้อ ยตามความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห าร ยึด ถื อกฎระเบี ย บแบบแผน พึ่ ง พาผูบ้ ริ ห ารและพยายาม
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ตอ้ งรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบ้ ริ หาร เน้นถึงความสัมพันธ์
กับ บุ ค คลในลักษณะปกป้ องตนเองและตั้งรั บ เพราะเป็ นแนวทางที่ ทาให้ม นั่ คง ปลอดภัย และ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิ ติ เ น้น การเห็ น พ้อ งด้ว ย (Approval) คื อ องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการ
แสดงออกที่ บุ คคลให้ก ารยอมรั บ ซึ่ ง กันและกัน หลี ก เลี่ ยงการขัดแย้ง ที่ อาจเกิ ดขึ้ น พฤติ กรรมที่
ถูกต้องในองค์กรคือ พยายามเห็นด้วยและคล้อยตามความคิดเห็น การปฏิบตั ิต ัวเหมือนกับบุคคล
ส่ วนใหญ่ในองค์กร ลักษณะคล้อยตามเป็ นสิ่ งที่พนักงานในองค์กรพึงพอใจ
2. มิติเน้นกฎระเบียบ (Conventional) คือองค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ลักษณะอนุรักษ์นิยม รักษาประเพณี แบบแผนการปฏิบตั ิงาน มีการควบคุมด้วยระบบราชการ คนใน
องค์กรต้องทาตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่ งครัด
3. มิติเน้นการพึ่งพา (Dependent) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออกถึ ง
สายการบังคับบัญชาศูนย์รวมการบริ หารจัดการ การตัดสิ นใจอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารหรื อผูน้ ากลุ่ม ซึ่ งทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามการตัดสิ นใจนั้น และทุกคนเชื่ อว่าการตัดสิ นใจนั้นถูกต้อง ทุกคนไม่สนใจคุณภาพ
ของงานหรื อลักษณะงานที่ทา้ ทาย ไม่ทราบจุดมุ่งหมายการทางานของตนเองและขององค์กร มุ่งการ
ปกป้ องตนเองโดยการปฏิบตั ิตามผูบ้ ริ หาร
4. มิติเน้นการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ที่เน้นการลงโทษเมื่อทางานผิดพลาด แต่เมื่อทางานประสบความสาเร็ จกลับไม่ได้รับรางวัลอะไร
ทาให้พนักงานเกี่ยงความรับผิดชอบให้กบั ผูอ้ ื่น และหลีกเลี่ยงการกระทาต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการทางานและถูกตาหนิ พนักงานทุกคนจะรู ้สึกผิด ตาหนิ ตวั เอง และรู ้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่า เมื่อทางานผิดพลาดทุกคนหลีกเลี่ยงการทางานหรื อการปฏิบตั ิตวั ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งและ
ความผิดต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงไปให้ผรู ้ ่ วมงาน
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (Aggressive/defensive styles) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรม
การแสดงออกลักษณะมุ่งเน้นงานและเน้นความต้องการด้านความมัง่ คงของพนักงานลักษณะการ
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ทางานแบบมุ่งเน้นอานาจ เห็ นตรงกันข้าม การแข่งขัน และการทางานแบบสมบูรณ์ แบบ ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 มิติคือ
1. มิติเน้นการเห็นตรงกันข้าม (Oppositional) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการ
แสดงออกของการเผชิญหน้าเป็ นอย่างมาก โดยมีค่านิยมการบริ หารที่เน้นการเจรจาต่อรองพนักงาน
รู ้ สึ ก ว่า มี คุ ณค่ า ได้แก้ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้า ขาดการวางแผนล่ วงหน้า การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า
ก่ อให้เ กิ ดความขัด แย้ง กับ บุ ค คลอื่ นในองค์ก รอยู่เ สมอๆ พนัก งานจะแสดงถึ ง ความขัด แย้ง ใน
ลักษณะไม่ไว้วางใจบุคคลอื่น และการแสดงอาการตาหนิ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรื อต่อต้าน
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
2. มิ ติ เน้นอ านาจ (Power) คื อ องค์ก รที่ มี ค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมการแสดงออกที่ มี
โครงสร้างการบริ หารแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยมีพ้นื ฐานแบบเน้นอานาจหน้าที่และบทบาทของแต่ละ
คน อยูท่ ี่ตาแหน่งที่ควรดารงอยู่ รางวัลที่ได้รับจากองค์กรคือ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ได้ควบคุม
พนักงานที่มีระดับต่ ากว่า ทุกคนมีความต้องการที่จะได้ตาแหน่ งที่สูงขึ้น และต้องการอานาจเพื่อ
บารุ งรักษาความรู ้สึกที่มนั่ คง โดยการมุ่งเน้นที่ผลงานโดยการใช้อานาจหน้าที่
3. มิติเน้นการแข่งขัน (Competitive) คือ องค์กรที่มีค่านิ ยมและพฤติกรรมการแสดงออก
ของการแข่งขันที่ตอ้ งการผลแพ้ชนะ พนักงานต้องการชนะและดี กว่าผูอ้ ื่น ทุกคนมุ่งเน้นเพื่อรักษา
ความรู ้สึกการมีคุณค่าของตนเองจากการแบ่งระดับในที่ทางานและวัดผลสาเร็ จที่การทางานที่มีการ
แข่งขันและมีความเชื่อว่าการทางานต้องมีการแข่งขันจึงจะประสบความสาเร็ จ
4. มิติเน้นความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) คือ องค์กรที่ มีค่านิ ยมและพฤติ กรรมการ
แสดงออกลักษณะเน้นความเป็ นระเบียบ การทางานอย่างหนักและยึดมัน่ ในระบบการทางานอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น แต่ได้รับผลงานและผลผลิ ตขององค์กรน้อยมาก เน้นการทางานที่มีระบบระเบียบ
อย่างละเอียด
2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
2.3.3.1 ความหมายของการบริหารจัดการ
Hellriegal, Slocum, & Jackson (2004, p. 7) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ หมายถึง งานและ
กิจกรรม ซึ่ งรวมถึ งการกากับองค์กรหรื อหน่วยงานขององค์กร โดยใช้กระบวนการทางการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้ นา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
Weihrich& Koontz (2005, p. 4) อธิ บายว่า การบริ หารจัดการ คือ กระบวนการของการ
ออกแบบ และการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
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เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถสรุ ปคาจากัดความพื้นฐานของการ
จัดการได้ดงั นี้
- ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งด าเนิ น การตามหน้า ที่ ท างการจัด การ 5 ประการ ประกอบด้ว ย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การชี้ นา (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั องค์กรทุกประเภท
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ผูบ้ ริ หารทุกคน
- การจัดการเกี่ยวข้องกับผลิตผลโดยนัยของประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
Schermerhorn (2008, p. 17) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ คือกระบวนการที่จะทาให้องค์การ
บรรลุ เป้ าหมายขององค์การ โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่สาคัญด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัด
คนเข้า ทางาน การสั่งการ และการควบคุม
สมภพ ระงับทุกข์ (2554,น. 2) ได้ให้ความหมายการของการบริ หารจัดการ คือ การติดตาม
การ ดาเนิ นการตามเป้ าหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล โดยองค์การ หรื อบุ คคลที่
ร่ วมงาน กันเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ผูจ้ ดั การมีบทบาทต่อความสาเร็ จขององค์การ ซึ่ งการเป็ นผูบ้ ริ หารที่
ได้รับการ ยอมรับนั้น ไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดี ยว แต่สามารถฝื กฝนกันได้ เพราะการ
บริ หารจัดการ คือ การให้คนทางานให้สาเร็ จตามที่กาหนด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอื่นๆ (2542, น. 444) ให้ความหมาย การบริ หารจัดการไว้วา่ คือ
กระบวนการนาทรัพยากรการบริ หารมาใช้ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตามขั้นตอนการบริ หาร คือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้นา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2549, น. 13) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ (Management) หมายถึง
กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การน าทรั พ ยากรการบริ ห ารมาใช้ใ ห้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร
ประกอบด้วย การ วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การนา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
พัชสิ รี ชมภูคา (2552, น. 5) ได้ให้ความหมายของ การบริ หารจัดการไว้วา่ การบริ หารจัดการ
(Management) หมายถึง การดาเนิ นการในการวางแผนตัดสิ นใจ การจัดองค์การ การนา และการ
ควบคุ ม ทรั พ ยากรพื้ นฐานขององค์การ อันได้แก่ ทรั พ ยากร การเงิ น สิ นทรั พ ย์ถาวร ข้อมูล และ
ทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อจะช่ วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนั้น
การจัดการจึ งประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Control)
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กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า การบริ ห ารจัด การ หมายถึ ง กระบวนการที่ จ ะท าให้ อ งค์ก รบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร โดยมีการนาทรัพยากรการบริ หารมาใช้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามขั้นตอนการ
บริ หาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การชี้ นา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
2.3.3.2 ความสํ าคัญของการบริหารจัดการ
การจัดการเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยปั จจัยต่างๆ ในการดาเนิ นการ โดยเฉพาะวิธีการปฏิ บตั ิดา้ น
การจัดการนั้นเป็ นเรื่ องที่มีความยุง่ ยากและซับซ้อน จาเป็ นต้องอาศัยผูบ้ ริ หารที่มีวิสัยทัศน์คอยดูแล
เอาใจใส่ และใช้ค วามพยายามสนับสนุ นกลุ่ ม บุ ค คลในองค์ก ารเพื่อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ง านอย่า ง
เคร่ งครัด ตามระเบียบแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลดีทางการจัดการ (วิลาวรรณ รพีพิศาล,2550,น. 3233) ดังนี้
1. ท าให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพทางการบริ หาร โดยหลัก ทั่วไปจะเห็ นว่า การดาเนิ น การของ
องค์การจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด องค์การจาเป็ นต้องมีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ดีไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องการวางแผน จัดองค์การ จัดคนให้เข้าทางาน การชี้ นาและการควบคุ ม คือต้องทาให้
งานต่างๆ ดาเนิ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่า งคุ ม้ ค่า โดยใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด
2. ทาให้เกิดประโยชน์ในด้านเวลา หมายถึ ง การดาเนิ นงานขององค์การที่มีการวางแผนไว้
ชัดเจน จะทาให้งานต่างๆ ขององค์การดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว สาเร็ จตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. เป็ นวิธีทางการปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่ ง หมายถึง การจัดการเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือที่จะช่วย
เสริ มบุคลากรในองค์การให้เห็นความสาคัญต่องาน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้องให้
ทุกคนได้รับทราบถึ งบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน สามารถปฏิ บตั ิงานได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
4. ช่ วยลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน หมายถึ ง ในกรณี ที่องค์การมีผบู ้ ริ หารและกระบวนการ
การจัดการที่ดีแล้ว ย่อมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานได้ โดยเฉพาะในเรื่ องปั จจัยที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงาน เช่น คน เงินทุน วัสดุ-อุปกรณ์ เวลา เป็ นต้น
5. ทาให้เกิดคุณค่าทางสังคม องค์การธุ รกิจที่ได้พยายามบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพจนเป็ น
ที่รู้จกั และยอมโดยทัว่ ไป ย่อมสนองความต้องการของสังคมในด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ดีได้
เช่น ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิต การบริ การเพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ

66

2.3.3.3 หน้ าทีใ่ นการบริหารจัดการ (Functions of Management)
ผูบ้ ริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องตระหนักรู ้ ถึงปั ญหาและโอกาสที่ เกิ ดขึ้น โดยจะต้อง
ดาเนิ นการตัดสิ นใจให้ดีที่สุดและดาเนิ นกิจการไปในทางที่เหมาะสม ผ่านทางกระบวนการจัดการ
หรื อในหน้าที่ 4 ประการ ซึ่ งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุ ม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน (Shermerhorn, 2008, pp. 17-19) โดยมีรายละเอียดของ
หน้าที่ในการจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาว่าสิ่ งใดควร
ทาให้บรรลุ เป้ าหมายนั้น หรื อ หมายถึ ง การกาหนดเป้ าหมายขององค์การและวิธีการที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายนั้นๆ ผูบ้ ริ หารจะต้องวางแผนด้วยหลักเหตุผล 3 ประการ คือ
1.1 เพื่อกาหนดทิศทางสาหรับอนาคตขององค์การ เช่น ต้องการกาไรที่เพิ่มขึ้น การขยาย
ส่ วนครองตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 เพื่อกาหนดทรัพยากรขององค์การให้บรรลุเป้ าหมาย
1.3 เพื่อกาหนดงาน ซึ่ งจะต้องมีการปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมาย
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจว่าใครทางานอะไร และรายงาน
ขึ้ นตรงกับ ใคร เป็ นการใช้บุ ค ลากรได้อย่า งเหมาะสม (Staffing) หรื อหมายถึ ง กระบวนการ
ออกแบบงาน การจัดสรรทรัพยากร และการประสานกิจกรรมการทางาน
3. การนา (Leading) เป็ นการชักนาให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิงาน โดยการจูงใจให้ปฏิบตั ิงานให้
บรรลุ เป้ าหมายขององค์ก าร ซึ่ ง ในเรื่ องของการนานี้ ผูบ้ ริ หารจะต้อ งใช้หลัก การจู ง ใจที่ ดี และ
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีการสั่งการที่เหมาะสมด้วย หรื อหมายถึง การกระตุน้ จูงใจให้ใช้ความพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
4. การควบคุม (Controlling) เป็ นขั้นตอนที่บุคคล กลุ่ม หรื อองค์การ มีการติดตามการทางาน
และปฏิ บตั ิการแก้ไข หรื อหมายถึ ง กระบวนการวัดผลการทางานและการแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความ
เชื่อมัน่ ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ การควบคุมมีข้ นั ตอนที่สาคัญดังนี้
4.1 การกาหนดมาตรฐานการทางาน
4.2 การวัดผลการทางานในปั จจุบนั แล้วเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
4.3 การปฏิบตั ิการแก้ไขสิ่ งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กาหนดไว้
4.4 การปฏิบตั ิการแก้ไขมาตรฐานเท่าที่จาเป็ น
วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, น. 42-43) กล่าวว่า หน้าที่ทางการจัดการหรื อการบริ หารถื อว่า
เป็ นหน้าที่ สาคัญของงานแต่ล ะงานในองค์ก าร ผูบ้ ริ หารที่ ป ระสบความส าเร็ จส่ วนใหญ่ จะเป็ น
ผูส้ ร้างโอกาสในการปฏิบตั ิงานให้แก่คณะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงได้รับ
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ความร่ ว มมื อ จากผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา ที่ ส าคัญ ผู ้บ ริ หารจะต้อ งเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ค วามช านาญ มี
ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการบริ หารจัดการ โดยมีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่
ของกระบวนการบริ หารจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นงานขั้นแรกที่องค์การจะต้องลงมือกระทาก่อนที่จะไปจัดการ
ในหน้าที่อื่นๆ ซึ่ งงานที่เกี่ ยวกับแผนนั้นจะเป็ นเรื่ องของการกาหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ใน
การดาเนิ นงานในขั้นต้น โดยจะต้องกาหนดเป็ นโครงรู ปของงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นการ
ตัดสิ นใจว่า องค์การจะทาอะไรบ้าง อย่างไร ทาเมื่อใด และจะให้ใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิบา้ งในงานแต่ละ
ส่ วนที่กาหนดขึ้น
2. การจัดองค์การ (Oganizing) เป็ นงานที่ ถู กจัดทาต่ อจากแผนงานที่ไ ด้ดาเนิ นการเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ในการจัดองค์การนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องจัดรู ปแบบโครงสร้างของงานออกมาให้ชดั เจน
ในเรื่ องปริ มาณที่จะต้องจัดทาไม่วา่ จะเป็ นระบบการทางาน การกาหนดลักษณะและตาแหน่ งงาน
วิธีการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตอานาจหน้าที่งานแต่ละงาน ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ของงานแต่ละ
งาน เพื่อให้เป็ นระเบียบแบบแผนของการปฏิบตั ิที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) หลังจากที่องค์การมีแผนงานและจัดโครงสร้างของงานไว้
เรี ย บร้ อยแล้ว งานในขั้นนี้ จะดู แลเกี่ ย วกับการวางแผนเพื่อสรรหาบุ คลากรเข้ามาปฏิ บตั ิ งานใน
องค์การ ซึ่ งกระบวนการนั้นจะถูกเริ่ มต้นตั้งแต่การวางแผนเพื่อพิจารณาความต้องการกาลังคนด้วย
การสรรหาคัดเลื อก บรรจุ ฝึ กอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน รวมไปถึ งการกาหนด
ค่าตอบแทน จัดสวัสดิการ และการออกจากงาน
4. การชี้ นา (Leading) เมื่อองค์การได้ทาการคัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการที่ถูกต้องและ
เป็ นธรรมแล้ว ก็จะสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามความต้องการเข้ามาปฏิ บตั ิงาน และใน
ขั้นตอนนี้เองผูบ้ ริ หารจะต้องทาหน้าที่ชกั จูงให้บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ การ
ชี้ นาหรื อสั่งการถื อว่าเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ศิลปะค่อนข้างสู งที่ จะทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมมื อด้วย
ความเต็มใจ ดังนั้นในการชี้ นาอาจจะใช้วิธีการออกคาสั่งแบบขอร้ องให้คาแนะนา โดยจะไม่ใช้
วิธีการบังคับอย่างเด็ดขาด
5. การควบคุม (Controlling) ถื อเป็ นงานขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการจัดการที่จะคอยดูแล
ตรวจสอบการดาเนิ นงานของบุ คลากรแต่ล ะคนว่า เป็ นอย่างไร งานคื บ หน้าไปถึ งไหน มี ปัญหา
อุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่ งวิธีการควบคุมนั้นผูบ้ ริ หารอาจจะใช้วิธีการสังเกตการปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเอง หรื อ การตรวจสอบผลงานตามขั้น ตอน ซึ่ งแล้ว แต่ ค วามเหมาะสม ที่ ส าคัญ คื อ อย่า ให้
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ก าลัง ถู ก จับ ผิ ด หลัง จากนั้น จะน าผลที่ ไ ด้จ ากการดู แ ลควบคุ ม มา
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
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รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2549, น. 13) ระบุวา่ หน้าที่ในการบริ หาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์การ (Organization) (3) การนา (Leading) และ (4)การ
ควบคุม (Controlling) โดยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ มีความสัมพันธ์กนั คือ เมื่อมีการวางแผนแล้วก็จะต้องมี
การจัดสรรหน้า ที่ ว่า มี ใ ครท าหน้า ที่ อะไรบ้า ง แล้วขั้นตอนต่ อ ไปจึ ง มี ก ารสั่ ง การและชัก นาให้
พนักงานปฏิ บตั ิ ตามแผน เมื่ อมี การปฏิ บตั ิ ตามแผนแล้ว ก็จะเป็ นจะต้องมี ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคื อการ
ควบคุ มให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ซึ่ งขั้นตอนการบริ หารทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวจะเกี่ ยวข้องกับ
ทรั พยากรต่า งๆ ได้แก่ ทรั พยากรมนุ ษ ย์ (Human resource) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical
resource) ทรัพยากรข้อมูล (Information resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial resource) ดัง
แผนที่ 2.2 ดังนี้

1.การวางแผน
(Planning)

2.การจัดองค์การ
(Organizing
4.การนา
(Leading)

3.การควบคุม
(Controlling)

แผนภาพที่ 2.2: แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ในการบริ หารขั้นพื้นฐาน 4 ประการ (Basic
Managerial Function) (ที่มา: Hellriegel, Slocum, & Jackson, 2004)
2.3.3.4 การจัดการตามหลักบริหาร (Administrative Management)
แนวคิ ดการจัดการตามหลัก การบริ หาร เป็ นแนวคิ ดที่ มุ่ ง เน้นการจัดองค์ก ารในภาพรวม
เพื่ อ ให้ เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมองว่า ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ ห ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการประสาน
กิ จกรรมต่างๆ ของกลุ่ ม และส่ วนต่างๆ ของงาน ในองค์การ นักคิดที่สาคัญ ได้แก่ Henri Fayol
(ค.ศ. 1841-1925) นัก อุ ตสาหกรรมชาวฝรั่ ง เศส ผูเ้ ขี ย นหนัง สื อชื่ อ “General and Industrial
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Management” ได้ดึงเอาประสบการณ์ ของตนเองออกมาเผยแพร่ เป็ นวิถีการปฏิ บตั ิ ทางด้านการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผจู ้ ดั การคนอื่นๆ ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หาร โดยเขากล่าวว่าการ
ดาเนิ นกิ จกรรมใดๆ ก็ตามจะสาเร็ จบรรลุ เป้ าหมายมากน้อยเพียงใด ขึ้ นอยู่กบั บทบาทหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารเป็ นสาคัญ ดังนั้นแนวคิดของเขาจึงให้ความสาคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร โดยเน้น
กระบวนการบริ หารขั้นพื้นฐานไว้ 5 ประการ หรื อที่ ใช้ชื่อย่อว่า POCCC (วิลาวรรณ รพีพิศาล,
2550, น. 34-35) ซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) Planning (การวางแผน) คือ การคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ล่ วงหน้า ที่ ถื อว่า อาจจะ
เป็ นผลกระทบต่อธุ รกิจได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต
(2) Organizing (การจัดองค์การ) คือ กระบวนการจัดโครงสร้างของคนและงาน โดยมี
การแบ่งงานและกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) Commanding (การบังคับบัญชา) คือ การวางหลักการบังคับบัญชาสั่งการให้สมาชิ ก
ในองค์การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
(4) Co-ordinating (การประสานงาน) คือ ภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะคอยเชื่อมโยงงาน
ต่างๆ ให้ดาเนินไปด้วยกัน
(5) Controlling (การควบคุม) คือ การกากับดูแลงานที่มอบหมายให้การปฏิบตั ิงานดาเนิ น
ไปตามแผนที่วางไว้
นอกจากนี้ Fayol ยังได้คิดค้นหลักการจัดการ (A Principle of Management) 14 ข้อ เพื่อ
ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Dubrin& Ireland, 1993, p. 37) ซึ่ งหลักการ
ดังกล่าวประกอบด้วย
(1) การแบ่ ง งานกันทา (Division of Work) โดยการเพิ่ มการแบ่ ง งานกันทาตาม
ความสามารถหรื อความถนัดในงานแต่ละงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
(2) อานาจหน้า ที่ (Authority) ผูบ้ ริ หารมี สิ ทธิ ที่ จะสั่งการและมี อานาจที่จะบังคับให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นๆ
(3) เอกภาพการสั่ง การ (Unity of Command) ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาควรรั บ คาสั่ง จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียว ที่เรี ยกกันว่าหลักการ One Man One Boss
(4) วินัย (Discipline) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ความเคารพและเชื่ อฟั ง ในข้อกาหนดและ
นโยบายขององค์การ
(5) เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) งานแต่ละงานในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละฝ่ าย
ควรปฏิบตั ิงานภายใต้แผนและการอานวยการเดียวกัน
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(6) ผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้ นกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of Individual
Interests to the Genaral Interests) นัน่ คื อผลประโยชน์ทางสังคมควรมาก่อนเป็ นลาดับแรก
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นอันดับที่สอง และผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มคนมาเป็ น
อันดับสุ ดท้าย
(7) ผลตอบแทน (Remuneration) คนงานควรได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรมผลตอบแทนนั้น
ต้องเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั คนงานและองค์การ
(8) รวมอานาจ (Centralization) เพิ่ ม บทบาทของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชาในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ คือ การกระจายอานาจ (Decentralization) ในขณะที่หากลดบทบาทด้านนี้ ลงจะเป็ นการ
รวมอานาจไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) ดังนั้น ผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถต้องตัดสิ นใจอย่าง
ถูกต้องว่าสถานการณ์ใดควรรวมอานาจและสถานการณ์ใดควรกระจายอานาจ
(9) สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรกาหนดสายบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์การให้ชดั เจน ไม่เหลื่อมล้ า ทับซ้อน หรื อคลุมเครื อ ซึ่ งสายการบังคับบัญชานี้ จะสัมพันธ์กบั
การสื่ อสารในองค์การด้วย
(10) ระเบียบ (Order) ทุกสิ่ งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผน การบรรจุลูกจ้างเข้าทางาน
ควรคานึงถึงคุณสมบัติ และองค์การควรต้องจัดให้บุคคลทางานที่เหมาะสมกับตนเอง
(11) ยุติธรรม (Equity) ผูบ้ ริ หารควรบังคับบัญชาด้วยความเมตตากรุ ณาและยุติธรรมต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(12) ความมัน่ คง (Stability of Tenure of Personnel) อัตราการออกจากงานสู งแสดงให้
เห็นถึงความไดร้ประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารและองค์กร ผูบ้ ริ หารควรสร้างความรู้สึกในเรื่ องความ
มัน่ คงในหน้าที่การงานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อลดอัตราการออกจากงานให้นอ้ ยลง
(13) การริ เ ริ่ ม (Initiative) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรได้รั บโอกาสในการออกแบบและ
ดาเนินการตามแผนด้วยตนเอง
(14) ความสามัคคี (Esprit de Corps) เพื่อให้การทางานเป็ นทีมประสบความสาเร็ จการ
ส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเป็ นสิ่ งที่ควรกระทา เพื่อให้เกิดเอกภาพทั้งองค์กร
ต่อมา Gulick&Urwickได้นาแนวคิดของ Fayol มาพัฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงาน
มากขึ้ น โดยเน้นให้เห็ นว่าการจัดการจาเป็ นต้องมี กระบวนการหรื อขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ และได้สรุ ป
กระบวนการบริ หาร ไว้ในหนังสื อชื่อ “Papers on the Science of Administration” ซึ่ งเขียนขึ้นในปี
1937 ว่า กระบวนการบริ หารประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ประการ โดยใช้ชื่อย่อว่า POSDCoRB
(วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550, น. 37) ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
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1. P - Planning (การวางแผน) เป็ นการคาดคะเนเหตุการณ์ การต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต ซึ่ งต้องคานึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้แผนที่กาหนด
ขึ้นมีความรอบคอบและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็ นการจัดองค์การที่เป็ นส่ วนราชการโดยจัดแบ่งตาม
ความชานาญเฉพาะอย่าง ออกเป็ นกรม ฝ่ าย แผนก จะพิจารณาปริ มาณงานคุณภาพงาน ขนาดของ
การควบคุ ม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึ กษา โดยคานึ งถึงอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กนั ไป
3. S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าทางาน) เป็ นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาดารงตาแหน่ ง
ภายในองค์การ โดยพิ จารณาจากบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมให้ไ ด้ใ นปริ มาณที่
เพียงพอจะทาให้งานสาเร็ จได้
4. D-Directing (การสั่งการหรื ออานวยการ) เป็ นการกากับดูแล สั่งงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยอาศัยลักษณะความเป็ นผูน้ า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็ นการเชื่ อมความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานทุกฝ่ าย ทั้งในระดับสู งกว่า ต่ากว่า และการสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
6. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน) เป็ นการนาเสนอผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านจากผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา หรื อผูบ้ ริ หารระดับต่ างๆ โดยมี การติ ดต่ อสื่ อสารแบบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
7. B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็ นเครื่ องมือที่นามาใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้ ว งจรงบประมาณ ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนดัง นี้ การเตรี ยมขออนุ ม ัติ ง บประมาณ การเสนอให้
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาให้ ค วามเห็ น ชอบ การด าเนิ น งานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว้
ต่อมา ศาตราจารย์ ดร.ชุบ กาจนประกร ได้เพิ่ม “PA” คือ นโยบาย (Policy) และอานาจหน้าที่
(Authority) เข้าไป จึงกลายเป็ น “PA-POSDCoRB” ประกอบด้วย P=Policy หมายถึง นโยบาย,
A=Authority หมายถึง อานาจหน้าที่ , P=Planning หมายถึง การวางแผน, O=Organizing หมายถึง
การจัดส่ วนราชการหรื อองค์การ, S=Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าทางาน, D=Directing
หมายถึง การสั่งการ, CO=Coordinating หมายถึง การประสานงาน, R=Reporting หมายถึง การ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และ B=Budgeting หมายถึง การรายงานงบประมาณ
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2.3.4 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการบริหารงาน
2.3.4.1 ความหมายของประสิ ทธิภาพ
นั ก วิ ช าการและนั ก บริ หารหลายท่ า นได้ แ สดงทัศ นะเกี่ ย วกั บ ความหมายของค าว่ า
ประสิ ทธิ ภาพ แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546 : 667) ได้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง
ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการทางาน
กฤษฎ์ อุทยั รัตน์ (2545 : 350) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง ผลสัมฤทธิ์ ที่บรรลุ แล้วโดย
การเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป
สวัสดิ์ กาญจนสุ วรรณ (2542 : 4) ) กล่าวว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง การใช้ทรั พยากรและ
เวลาน้อย แต่งานบรรลุเป้ าประสงค์และมีคุณภาพมาก
ปี เตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker1967, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพันธ์พนั ธ์พฤษ์ ,
2545 : 3) กล่ า วว่า ประสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้ท รั พ ยากรในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี
ประเวศน์ มหารัตน์กุล (2542 : 113-114) ) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การ
ใช้คนน้อยกว่างาน แต่สามารถทางานให้สาเร็ จไม่ว่าจะเป็ นการบรรลุ ความสาเร็ จในรู ปแบบของ
ภารกิจ นโยบาย เป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ ก็แล้วแต่ ผลงานที่สาเร็ จได้ใช้คนและทุนพอดีกบั งาน
และยิง่ ผลงานที่สาเร็ จได้ใช้คนและทุนต่ามากเท่าใด ยิง่ ถือว่าเกิดประสิ ทธิ ภาพได้มากเท่านั้น
สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2.3.4.2 การบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542: 14-115) ได้กล่าวถึง การสร้างระบบบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทัว่ ทั้งองค์การ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการคือ
1. การจัดองค์กรที่มีความยืดหยุน่ สู ง ไม่ผูกยึดเป็ นกรอบที่ตายตัวว่าองค์กรจะต้องเป็ นแบบ
หนึ่งแบบใด
2. ในเบื้ องต้นมี โครงสร้ างตาแหน่ งรับงานครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้ อมที่จะขยายรับการ
เติบโตได้ตลอดเวลา
3. มีโครงสร้างเงินเดือน ที่สอดรับกับโครงสร้างตาแหน่ง
4. มีระบบการประเมินผลงานโดยยึดเอาเป้ าหมายเป็ นเกณฑ์วดั ความสาเร็ จของการทางาน
5. มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. เสริ มสร้างบรรยากาศการทางานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม
7. ผูบ้ ริ หารมีเหตุผลและคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นต้องมีความเป็ นธรรมไม่
มีอคติ
สาโรจน์ โอพิทกั ษ์ชีวนิ (2546: 87-91) ได้กล่าวถึง หลักการบริ หารให้มีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและรู ้จกั ทัว่ โลก ได้แก่ หลักการของการบริ หารแบบเดมมิ่ง (principle of Daming
management) ดังนี้
1. การปรับปรุ งคุณภาพเป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐศาสตร์ ท้ งั มวล
2. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ
3. อย่าตาหนิบุคคล แต่แก้ไขระบบ
4. วางแผน ลองทา ตรวจสอบ ทาจริ ง
5. ฝ่ ายบริ หารระดับสู ง ต้องเปลี่ยนแนวคิดสู่ ปรัชญาใหม่
6. ฝ่ ายบริ หารระดับกลาง ต้องมีการฝึ กอบรมปรัชญาใหม่
7. ฝ่ ายบริ หารระดับล่าง หรื อไม่ใช่ฝ่ายบริ หารจัดสร้างทีมวินยั ภายใน
อลิศรา ชูชาติ, นวรัตน์ สุ วรรณผ่อง และ วิไลวรรณ โกยแก้วพริ้ ง (2538: 37) ได้กล่าวถึง การ
ทางานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้นไม่ ส ามารถเกิ ดจากการท างานของบุ ค คลเดี ย ว แต่ ต้องร่ วมมื อกัน
ระหว่างบุคคล โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดังต่อไปนี้
1. ลักษณะและภาวะความเป็ นผูน้ าที่เหมาะสม
2. ดารงสถานะของการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3. ข้อผูกพันที่มีต่อทีม
4. มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์
5. มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้การดาเนินงานประสบความสาเร็ จ
6. มีบทบาทของความร่ วมมือที่ชดั เจน
7. มีวธิ ีการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
สุ รัฐ ศิล ปอนันต์ (2545: 154-159) ได้อธิ บายถึ งการดาเนิ นงานปฏิ รูปสถานศึ กษาตาม
กระบวนการปรั บ ปรุ งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในระดับ สถานศึ ก ษาให้สาเร็ จตามขั้นตอนต่ อไปนี้ ก าร
เตรี ยมการ
1. ปฐมนิเทศครู อาจารย์
2. ตั้งทีมปรับปรุ งสถานศึกษา
3. กาหนดภารกิจของสถานศึกษาการวิเคราะห์
4. ทาการประเมินความต้องการการวางแผนและการปฏิบตั ิตามแผน
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5. ตั้งความมุ่งหมายและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุ งสถานศึกษา
6. พิจารณารับรองแผนปรับปรุ งสถานศึกษา
7. เผยแพร่ แผนการปรับปรุ งสถานศึกษา
8. ปฏิบตั ิตามแผนปรับปรุ งสถานศึกษา
สมยศ นาวีการ (2545: 28) ได้ให้ขอ้ พิจารณาปั ญหาบางอย่างที่ผบู ้ ริ หารควรพิจารณาในการ
ออกแบบองค์การเพื่อบรรลุถึงเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆในแต่ละระดับควรใช้หลักเกณฑ์อะไร
2. แต่ ล ะหน่ วยงานขององค์ก ารควรจะมี ข นาดของการควบคุ มเท่ าไรและใน
แผนงานที่สาคัญควรจะมีระดับการบริ หารกี่ระดับ
3. องค์การควรมีการรวมอานาจหน้าที่หรื อกระจายอานาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหน
4. ตาแหน่งหน้าที่แต่ละระดับควรจะมีความเป็ นระเบียบแบบแผนมากน้อยแค่ไหน
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ ต้องอาศัยหลักในการบริ หาร การสร้างระบบการ
บริ หารที่ ผ่า นการวางแผน การวิเคราะห์ อย่า งเป็ นขั้นตอน นอกจากนี้ ย งั จาเป็ นต้องอาศัย ความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ความพร้ อมของทรัพยากรต่างๆในองค์การ แต่สิ่งที่สาคัญยิ่งคือ ลักษณะภาวะ
ความเป็ นผู้น าของผู้บ ริ หาร ที่ พ ร้ อ มจะด าเนิ น กิ จ กรรม และพร้ อ มที่ จ ะพัฒ นาองค์ ก ารให้
เจริ ญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรวดเร็ วและตลอดเวลาในสังคมปั จจุบนั
2.3.5 ทฤษฏีการสื่ อสาร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีของนักปราชญ์คนสาคัญๆที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยซึ่ งทฤษฎีการเผยแผ่น้ นั มีความเกี่ ยวข้องกับกระบวนการ
การสื่ อ สารที่ ค นเราจาเป็ นต้องใช้ใ นชี วิตประจาวันและการดาเนิ นชี วิตของคนเรานั้นย่อมเกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารอยูเ่ สมอการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารนั้นก็จาเป็ นต้องทาความเข้าใจแนวคิด
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารองค์ประกอบของการสื่ อสารภาษาที่
ใช้ในการสื่ อสารตลอดจนการสื่ อสารประเภทต่างๆซึ่ งจะช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
ภาษาและนามาประยุก ต์ใ ช้ใ นด้านต่ า งๆอย่า งเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
สื่ อสารต่อไปและการสื่ อสารเป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่ งของคนเราซึ่ งเราอาจเรี ยกว่า “พฤติกรรมการ
สื่ อสาร” (Communication Behavior) ซึ่ งเป็ นการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการใช้สัญลักษณ์
และระบบสารซึ่ งเป็ นกระบวนการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู ้ ความคิดความต้องการ
อารมณ์และความรู ้สึกต่างๆของผูห้ นึ่ งเรี ยกว่า “ผูส้ ่ งสาร” ไปยังอีกผูห้ นึ่ งซึ่ งเรี ยกว่า “ผูร้ ับสาร” โดย
มีลกั ษณะเป็ นทั้งการสื่ อสารแบบตัวต่อตัวและสื่ อสารแบบผ่านสื่ อเป็ นการกระทาที่ผสู ้ ่ งสารและ
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ผูร้ ับสารพยายามที่จะเข้าใจความหมายของสารที่ถ่ายทอดให้แก่กนั การที่จะทาให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับ
สารเกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ผสู ้ ่ งสารจะต้องมีวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ชดั เจนและสามารถ
ถ่ า ยทอดสารได้อ ย่ า งกระจ่ า งชัด และผู ้รั บ สารสามารถเกิ ด การรั บ รู ้ แ ละเข้า ใจสารได้ต รงกับ
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.5.1 ทฤษฎีแบบจําลองการสื่ อสารของวิลเบอร์ แชรมม์ (Wilbur schramm) ซึ่ งวิลเบอร์ แช
รมม์ได้กล่าวถึ งวัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสารของผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารโดยการเปรี ยบเทียบไว้ดงั
แผนภาพที่ 2.3
วัตถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร
1.เพื่อบอกหรื อแจ้งให้ทราบ (To inform)
2.เพื่อสอนหรื อให้การศึกษา(To teach or educate)
3.เพื่อสร้างความพึงพอใจหรื อให้ความบันเทิง(To please or entertain)
4.เพื่อเสนอหรื อโน้มน้าวใจ(To propose or persuade)

วัตถุประสงค์ของผูร้ ับสาร
1.เพื่อทราบหรื อเข้าใจ (To understand)
2.เพื่อเรี ยนรู ้หรื อศึกษา(To learn)
3.เพื่อความพึงพอใจหรื อรับความบันเทิง(To enjoy)
4.เพื่อกระทาหรื อตัดสิ นใจ(To dispose or decide)

แผนภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่ อสารของวิลเบอร์แชรมม์
จากแผนภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่ อสารของวิลเบอร์แชรมม์เมื่อเราพิจารณาและจะเห็นการ
พัฒนาแนวความคิดของแชรมม์ที่มีต่อกระบวนการสื่ อสารเป็ นการมองเชิ งปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิด
ของแชรมม์น้ ี การสื่ อสารจะประกอบด้วยผูส้ ่ งสาร (Source) ผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) สัญญาณ (Signal)
ผูถ้ อดรหัส (Decoder) และผูร้ ับสาร (Destination)
ผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) หมายถึ งบุคคลหรื อเครื่ องมือซึ่ งทาหน้าที่ใ นการเปลี่ ยนความคิ ด
ความรู ้ สึ ก หรื อ สิ่ ง ที่ เ ราต้อ งการจะสื่ อ สารให้ อ ยู่ใ นรู ป ของสั ญ ญาณหรื อ รหั ส หรื อ สั ญ ลัก ษณ์
(Symbol) ซึ่ งใช้แทนความหมายของสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อได้และเรี ยบเรี ยงเป็ นสาร (Message) เพื่อ
ส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสารสัญญาณในที่น้ ี หมายถึ งภาษาพูดภาษาเขียนภาษาท่าทางวัตถุ สิ่งของฯลฯซึ่ ง
มนุษย์สร้างขึ้นหรื อเลือกใช้เพื่อแสดงความหมายของสิ่ งต่างๆรอบตัว
ผูถ้ อดรหัส (Decoder) หมายถึงบุคคลหรื อเครื่ องมือซึ่ งทาหน้าที่เปลี่ยนสารซึ่ งอยูใ่ นรู ปของ
สัญญาณหรื อรหัสหรื อสัญลักษณ์ให้เป็ นความคิดความรู ้สึกหรื อสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารพยายามส่ งมาเพื่อให้
รั บรู ้ และเข้าใจความหมายของสารนั้นโดยอาศัยการแปลความหมายของสารนั้นในการสื่ อสาร
ระหว่างบุ ค คลนั้นผูส้ ่ งสารและผูเ้ ข้า รหัสรวมผูร้ ั บ สารและผูถ้ อดรหัสอาจเป็ นบุ ค คลเดี ยวได้ดัง
แผนภาพที่ 2.4
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Source

ผูส้ ่งสาร

Encoder

Signal

Decoder

ผูเ้ ข้ารหัส

สัญญาณ

Detination

ผูถ้ อดรหัส

ผูส้ ่งสาร

แผนภาพที่ 2.4 แนวคิดของแชรมม์ปรากฏในแบบจาลอง
จากแผนภาพที่ 2.4 แนวคิดของแชรมม์ปรากฎในแบบจาลองซึ่ งแชรมม์ได้นาเสนอไว้น้ ี เป็ น
แบบจาลองที่ ได้รับอิ ทธิ พลทางความคิดจากคล็อดอีแชนนันและชาร์ ลล์ออสกูดกล่ าวคื อแชรมม์
ผสมผสานความคิดของตนกับแนวคิดขิงแชนนันและออสกูดแล้วสร้างจาลองนี้ ข้ ึนมาดังนั้นรู ปแบบ
การแสดงกระบวนการสื่ อสารในแบบจาลองนี่ จึงมี ลกั ษณะที่ ไม่แตกต่างไปจากแบบจาลองของ
แชนนันคื อมี ล ัก ษณะเป็ นเอกวิถีหรื ออี ก นัยหนึ่ งคื อมองความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบในการ
สื่ อสารเป็ นเชิงเส้นตรงการให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนสารเป็ นสัญญาณเพื่อส่ งผ่านไปยังจุดหมาย
ปลายทางรวมทั้งการแยกผูส้ ่ งสารจากผูเ้ ข้ารหัสและผูร้ ับสารกับผูถ้ อดรหัสสารออกจากกันส่ วน
แนวคิดที่ ได้รับจากออสกูดได้แก่แนวคิ ดเรื่ องการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารแต่หากพิจารณา
โดยรวมแล้ว สาระส าคัญ ที่ แ ชรมม์ ต้อ งการน าเสนอในแบบจ าลองนี้ คื อ การแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการสื่ อสารดาเนินไปอย่างไรดังนั้นแบบจาลองนี้ จึงสามารถใช้อธิ บายกระบวนการสื่ อสาร
ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารของมนุษย์ได้ท้ งั สองลักษณะดังแผนภาพที่ 2.4
สาร

ผูเ้ ข้ารหัสสาร
ผูต้ ีความหมายสาร
ผูถ้ อดรหัสสาร

ผูเ้ ข้ารหัสสาร
ผูต้ ีความหมายสาร
ผูถ้ อดรหัสสาร
สาร

แผนภาพที่ 2.5 แบบจาลองของวิลเบอร์ แซรมม์
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จากแผนภาพที่ 2.5 แบบจาลองของวิลเบอร์ แชรมม์ซ่ ึ งแชรมม์ได้สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1954
แบบจาลองนี้มีความแตกต่างจากแบบจาลองก่อนหน้านี้เนื่องจากเปลี่ยนมุมมองกระบวนการสื่ อสาร
แบบเชิ งเส้นตรงมาเป็ นแบบวงกลมหรื อเป็ นแบบเชิ งปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งแชรมม์มองว่าการสื่ อสารคื อ
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่า งผูส้ ่ ง สารกับ ผูร้ ั บ สารนอกจากนั้น ยัง แสดงแนวคิ ด เรื่ อ ง
ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ระหว่างคู่สื่อสารซึ่ งถือว่าเป็ นแนวคิดสาคัญในพฤติกรรมการสื่ อสาร
ในแบบจาลองที่แชรมม์ได้นาเสนอไว้น้ ี แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการทางความคิดเรื่ องการสื่ อสาร
ที่ชดั เจนและเป็ นประโยชน์ต่อวงการศึ กษาเรื่ องการสื่ อสารในยุคต่อมาอย่างเห็ นได้ชัดสรุ ปได้ว่า
แบบจาลองการสื่ อสารคือการใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบาย
2.3.5.2 ทฤษฎีการสื่ อสารของเบอร์ โลและโรเจอร์ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการสื่ อสารไว้
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ งจากแบบจ าลองของเบอร์ โ ลและโรเจอร์ จ ะเห็ น ว่ า ในกระบวนการสื่ อ สารมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 6 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ผูส้ ่ งสาร (Source) หมายถึ งแหล่งกาเนิ ดของสารหรื อผูท้ ี่เลื อกสรรข่าวสารเกี่ ยวกับ
แนวคิดหรื อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วส่ งต่อไปยังผูร้ ับสารผูส้ ่ งสารเป็ นบุคคลเพียงคนเดี ยวหรื อ
หลายคนหรื ออาจจะเป็ นหน่วยงานองค์กรต่างๆ
2) สาร (Message) หมายถึงผลผลิตของผูส้ ่ งสารที่ถ่ายทอดความคิดความรู ้สึกความต้องการ
ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมาในรู ปรหัสเช่นเมื่อเราอ่านหนังสื อพิมพ์สารก็คือ
ข่าวข้อความภาพที่ปรากฏในหน้าหนังสื อพิมพ์
3) สื่ อ (Channel) หมายถึ งสิ่ งที่นาหรื อถ่ายทอดสารของผูส้ ่ งสารเช่นเมื่อเราพูดก็คือคลื่ น
เสี ยงในอากาศเมื่อเราอ่านหนังสื อพิมพ์สื่อก็คือคลื่นแสงคลื่นเสี ยงและจอวิทยุโทรทัศน์
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) หมายถึงบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับสารของผูส้ ่ งสารผูร้ ับสารอาจ
เป็ นคนๆเดียวกันหรื อหลายคนเช่นกลุ่มประชาชนหรื อผูน้ าชุมชนเพียงคนเดียว
5) ผล (Effects) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อข้อแตกต่าง (Changes orDiscrepant) ซึ่ งเกิด
ขึ้นกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอันเนื่ องมาจากข่าวสารที่ได้รับผลของการสื่ อสารมักจะปรากฏออกมา
ในรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้เจตคติและพฤติกรรมในวงการพัฒนามีนักวิชาการ
หลายท่านเสนอว่าการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างและหน้าที่ ของสังคมเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากผลของการ
สื่ อสาร
6) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) หมายถึงวิธีการหรื อปฏิกิริยาที่ฝ่ายผูร้ ับสารแสดงออกมา
ให้ผสู ้ ่ งสารได้รับทราบทั้งนี้ สืบเนื่ องจากผลของการสื่ อสารนับว่าเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ผสู ้ ่ งสาร
สามารถหยัง่ รู ้ได้วา่ ข่าวสารที่ส่งออกไปนั้นได้รับผลตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหรื อไม่เพียงไร
ลักษณะป้ อนกลับอาจเป็ นไปโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้
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2.3.5.3 ทฤษฏีการสื่ อสารของเดวิต เบอร์ โล (David K.Berlo) ซึ่ งเดวิต เบอร์ โล ได้อธิ บายถึง
หลักการของการสื่ อสารที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่ อสารถือเป็ นกระบวนการที่มีองค์ประกอบ (Ingredients)
ที่สาคัญ 6 ประการดังต่อไปนี้
1. แหล่งสาร (Communication source)
2. ผูเ้ ข้ารหัสสาร (Encoder)
3. เนื้อหาข่าวสาร (Message)
4. ช่องสาร (Channel)
5. ผูถ้ อดรหัสสาร (Decoder)
6. ผูร้ ับสาร (Communication receiver)
S - Source
ผู้ส่งสาร

M - Message
สาร

C - Channel

R – Receiver

ช่ องสาร

ผู้รับสาร

ทักษะการสือ่ สาร

ส่วนประกอบ

การเห็น

ทักษะการสือ่ สาร

ทัศนคติ

โครงสร้ าง

การได้ ยิน

ทัศนคติ

ความรู้

การจัดสาร

การสัมผัส

ความรู้

ระบบสังคม

เนื ้อหา

การได้ กลิน่

ระบบสังคม

วัฒนธรรม

รหัส

การลิ ้มรส

วัฒนธรรม

แผนภาพที่ 2.6 แบบจาลองทฤษฎีการสื่ อสารของเบอร์โล
จากแผนภาพที่ 2.6 แบบจาลองทฤษฎี การสื่ อสารของเดวิตเบอร์ โลซึ่ งเดวิตเบอร์ โลได้
กล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารจะประสบความส าเร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใดนั้น จะต้อ งมี
องค์ประกอบ 4 ปั จจัยซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยของผูส้ ่ งสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู ้ระบบสังคม
2. ปั จจัยของสารประกอบด้วยรหัสเนื้อหาการจัดเสนอ
3. ปั จจัยช่ องทางการสื่ อสารประกอบด้วยการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารสิ่ งที่นาสารมี
คลื่ นแสงคลื่ นเสี ยงวิท ยุโทรทัศ น์ หนัง สื อพิม พ์และพาหนะของสิ่ งนาสารมี อากาศช่ องทางที่ จะ
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นาไปสู่ ประสาทความรู ้สึกหรื อการถอดรหัสของผูร้ ับสารมีการเห็ นได้ยินสัมผัสได้กลิ่นการลิ้มรส
เป็ นต้น
4. ปัจจัยของผูร้ ับสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคมการวางแผน
และการกาหนัดนโยบายนั้นมีหลักการที่สาคัญคือการใช้วิสัยทัศน์ในการกาหนดแนวทางฝ่ ายต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายซึ่ งมุมมองของผูก้ าหนดนโยบายและนักวางแผนนั้นจาเป็ นต้องมองทั้งในมุม
กว้าง (Bird Eyes Views) และมุมแคบ (Worm Eyes view) การมองนั้นจะต้องมองให้รอบด้านว่ามี
ปั จจัยใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั และมีอิทธิ พลต่อกันอย่างไรกล่าวคือหากองค์ประกอบตัว
ใดตัวหนึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปย่อมมี ผ ลกระทบต่ อ องค์ป ระกอบในตัวอื่ น ๆด้วยการคิ ดในลัก ษณะ
ดังกล่าวที่เราเรี ยกว่าการคิดในเชิงระบบ (System Theory)
2.3.6 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
2.3.6.1 ทฤษฎีองค์ การของฟรีเดอริส เฮอรซ์ เบิร์ก (Frederick Herzberg) ซึ่ งฟรี เดอริ สเฮอรซ์
เบิร์กได้สร้างทฤษฎีจูงใจในการทางานซึ่ งมีชื่อเรี ยกต่างๆกันไปเช่น Motivation maintenance theory
หรื อ Dual factors theory หรื อ the motivation hygiene theory จุดมุ่งหมายในการศึกษาของเขาคือ
ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมนัน่ คือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับงานเพื่อที่จะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิตลด
การขาดงานและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานและเพื่อประโยชน์ทวั่ ๆไปสาหรับทุกๆคน
ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิ พลต่างๆที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งขวัญและกาลังใจที่จะส่ งผลให้ทุก
คนมี ค วามสุ ข กายสบายใจและมี ค วามพึ ง พอใจมากยิ่ ง ขึ้ นฟรี เ ดอริ ส เฮอรซ์ เ บิ ร์ ก (Frederick
Herzberg) แยกปั จจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการทางานออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีและมีผลต่อความพอใจเกี่ยวกับงานที่ทาก็คือความสาเร็ จ
การยอมรับความรับผิดชอบความก้าวหน้าและลักษณะที่ดีของงานนั้นๆปั จจัยนี้ เรี ยกว่าปั จจัยที่จูงใจ
(Motivators)
2. ปั จจัยที่ เกี่ ย วข้องกับเหตุ การณ์ ที่ มกั จะมี แนวโน้มเป็ นผลที่ ไ ม่ดีที่ มกั จะเกิ ดขึ้ นภายใต้
เหตุการณ์ของงานที่ทาอยูค่ ือฐานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่ วมงานและ
กับลูกน้องเทคนิ คในการบังคับบัญชานโยบายของบริ ษทั และการบริ หารความมัน่ คงในงานสภาพ
การทางานและเรื่ องราวส่ วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงานปั จจัยกลุ่มนี้ ได้รับชื่ อเรี ยกว่าปั จจัยที่
เกี่ยวกับการบารุ งรักษาจิตใจ (Hygiene or maintenance factors) ที่เรี ยกเช่นนี้ เพราะปั จจัยกลุ่มนี้ ไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจได้แต่อาจสกัดกั้นไม่ให้เกิดการจูงใจขึ้นได้ปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีความสาคัญ
ในการจูงใจคนงานและจะต้องได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หารฟรี เดอริ สเฮอรซ์เบิร์ก (Frederick
Herzberg) พยายามแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการจูงใจโดยเริ่ มหาวิธีเพิ่มคุณค่าของงานให้สูงขึ้น (Job
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enrichment) ทาให้งานต่างๆมีความหมายมากขึ้ นมี ความสาเร็ จในงานมากขึ้นมีท้ งั การยอมรั บมี
ความรับผิดชอบสู งขึ้นก้าวหน้ามากและส่ งเสริ มการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ซ่ ึ งจะมีผลต่อการจูงใจ
เป็ นอันมากซึ่ งต่างกับ (Jobenlargement) ที่มีลกั ษณะเนื้ อหาและค่าของงานยังคงเดิ มที่ไม่อาจมี
สิ่ งจูงใจ
ข้อดีของทฤษฎีน้ ี คือ 1) ให้ความสนใจกับมนุ ษย์มากขึ้น 2) พยายามกระตุน้ ให้เกิดการเพิ่ม
ของผลิ ตผลโดยการจูงใจ 3) ทุกกรณี ของพฤติกรรมต่างก็จะมี เป้ าหมายกากับการชักจูงให้เกิ ด
พฤติกรรมตามเป้ าหมายย่อมทาได้โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจให้ถูก
ข้อเสี ยของทฤษฎีน้ ี คือ ยังพิจารณาแต่ปัจจัยภายในองค์การเท่านั้นเมื่อผูร้ ับสารมีการเลือกรับ
สื่ อตามความต้องการของตนเช่นนี้ผสู ้ ื่ อสารจึงจาเป็ นต้องสื่ อเนื้อสารของตนให้ตรงกับความต้องการ
ของเขามากที่สุดหรื อเสนอในสิ่ งที่เขาได้ยินได้ฟังแล้วแล้วเกิดความสนใจในอันเชื่ อตามปฏิบตั ิตาม
เช่ นพูดโน้มน้าวใจผูฟ้ ั งเป็ นต้นในอดี ตโมเสสสามารถพูดโน้มน้าวใจให้ชาวยิวหลบหนี ออกจาก
อียิปต์และให้ถือบทบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้าได้ซ่ ึ งมีผลทาให้เกิดความรักสามัคคีกนั ในหมู่
คณะเมื่อเป็ นเช่ นนั้นก็ทาให้โมเสสสามารถปกครองหมู่คณะที่เป็ นพี่นอ้ งชาวยิวได้ง่ายขึ้นแม้จะมีผู ้
ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโมเสสอาจจะบัญญัติบทบัญญัติท้ งั 10 ประการนั้นขึ้นเองแล้วอ้างว่าเป็ นบัญญัติ
ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แก่การปกครองหมู่ชาวยิวที่ตนพาหนี ออกมาจากอียิปต์ให้มีกฎปฏิบตั ิเป็ น
อัน เดี ย วกัน ง่ า ยต่ อ การปกครองอย่า งไรก็ ต ามมองในมิ ติ แ ห่ ง การสื่ อ สารถื อ ว่า โมเสสประสบ
ความสาเร็ จในการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
เทคนิ คการเผยแผ่ธรรมะในรู ปแบบต่างๆถื อว่าเป็ นการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ผูฟ้ ั งเกิ ด
ความสนใจในอันประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการเผยแผ่ควรจะ
ได้รู้หลักในการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท ได้สรุ ปลักษณะและอิทธิ พลของ
การโน้มน้าวใจไว้ดงั นี้
1. ผูโ้ น้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิ พลบางประการเหนือผูถ้ ูกโน้มน้าวใจ
2. โดยปกติผถู ้ ูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ งและผูโ้ น้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู ้
ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
3. สิ่ งที่ผโู ้ น้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรื อการสร้างหรื อการดารงไว้ซ่ ึ งความเห็น
ทัศนคติค่านิ ยมและความเชื่ อของผูถ้ ูกโน้มน้าวใจซึ่ งจะส่ งผลต่อปั จจัยอื่นได้แก่อารมณ์ พฤติกรรม
เป็ นต้นการโน้มน้า วใจมี ท้ งั ประสบความส าเร็ จและล้ม เหลวปั จจัย ที่ ส าคัญอย่า งหนึ่ ง ขึ้ นอยู่ก ับ
ทัศนคติความเชื่ อและความต้องการของผูถ้ ูกโน้มน้าวใจดังนั้นจึงควรจะได้ศึกษาถึงปั จจัยดังกล่าว
ด้วย “ตามทัศนะของโรเซนเบิร์กและโฮฟแลนด์การโน้มน้าวใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
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และภายนอกการเปลี่ ยนแปลงภายในได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงด้า นอารมณ์ ความรู ้ สึกความรู ้ ความ
สานึกและพฤติกรรมส่ วนการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้แก่การแสดงออกทางกายและวาจา
การเปลี่ ย นแปลงความรู ้ และจิ ตสานึ กค าว่า Cognitions รวมความถึ งความคิ ดรวบยอด
(Concept, Awareness) ความเชื่อที่เรามีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดคุณค่าที่เราให้ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดหรื อความเชื่ อ
อย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดและโลกทรรศน์ ร อบตัว เราปกติ ก ารเปลี่ ย นแปลงในความรู้ แ ละจิ ต ส านึ ก
แสดงออกให้เห็ นได้ทางวาจาซึ่ งผูร้ ับสารแสดงออกมาหลังจากที่ได้ฟังสารที่โน้มน้าวใจแล้วแต่
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วการเปลี่ ยนแปลงในความรู ้ ความคิดรวบยอดหรื อโลกทรรศน์อาจจะไม่เกิ ด
ในทันทีแต่อาจจะเกิ ดจากการพูดคุ ยเพราะไปได้ขอ้ มูลเพิ่มขึ้นจากการพูดคุ ยกับเพื่อนร่ วมงานการ
เปลี่ ยนแปลงในการรั บรู ้ อาจเกิ ดขึ้ นได้เช่ นกันเราอาจจะเคยพบบุ คคลซึ่ งเราไม่ประทับใจเลยใน
บุคลิ กเช่ นแต่งตัวปอนๆผมยาวแต่หลังจากการพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลน่ าโน้มใจเราเปลี่ ยนการ
รับรู ้ เกี่ ยวกับตัวเขาหรื อในทางกลับกันเราอาจจะเคยพบผูม้ ีบุคลิ กดี น่าเชื่ อถื อแต่หลังจากฟั งวาทะ
ของเขาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนแปลงการรับรู ้ของเราไปในทางลบก็ได้เราอาจจะตั้งข้อสังเกตไว้วา่ ผูส้ ่ ง
สารที่โน้มน้าวใจอาจจะไม่สามารถทาให้ผรู ้ ับสารถึงขั้นลงมือปฏิ บตั ิได้แต่ผสู ้ ่ งสารอาจทาให้ผรู ้ ับ
สารเปลี่ ยนความรู ้ จิตสานึ กความคิ ดรวบยอดหรื อการรับรู ้ ได้และการเปลี่ ยนแปลงเช่ นนี้ ก็จะเป็ น
พื้ น ฐานให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในภายหน้ า เมื่ อ รั บ สารที่ โ น้ ม น้ า วใจต่ อ ๆไปการ
เปลี่ ยนแปลงอารมณ์ ความรู ้ สึกคาว่า Affection หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงอาจ
แสดงออกได้โดยการหัวเราะร้องไห้ขนหัวลุกตัวสะท้านในการทดลองทางจิตวิทยานักจิตวิทยาจะมี
เครื่ องมือวัดความเปลี่ ยนแปลงด้วยการวัดจังหวะเต้นของหัวใจความดันโลหิ ตวัดปฏิ กิริยาตอบโต้
ทางผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้ าและการที่เหงื่ อออกแต่การวัดการตอบโต้เช่ นนี้ ภายนอกห้องทดลอง
ย่อมเป็ นไปได้ยากผูส้ ่ งสารจาเป็ นต้องฟังจากวาจาหรื อสังเกตอากัปกิริยาจากผูร้ ับสารด้วยตนเองเช่น
ผูฟ้ ั งอาจตอบสนองว่า “ได้ยินนายกสมาคมกล่าวเกี่ ยวกับการตั้งทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กยากจน
แล้วสงสารเด็กพวกนั้นจังเลย”
การจัดทาโปสเตอร์ เพื่อโน้มน้าวใจให้บริ จาคเพื่อเด็กกาพร้ าก็อาศัยหลักในการโน้มน้าวใจ
เช่ นกัน (มีขอ้ สังเกตอยู่ว่าเด็กที่เลื อกมาเป็ นแบบจะต้องไม่ใช่ เด็กที่พิการน่ าเกลี ยดน่ ากลัวจนให้
ความรู ้สึกตอบสนองในทางลบว่าเด็กนี้ควรจะตายจะมีความสุ ขกว่ามีชีวิตอยู”่ หรื อจะต้องไม่ใช่เด็ก
ที่น่าตาท่าทางหรื อแต่งตัวสวยงามเกินไปจนเกิดความรู ้สึกในตัวผูบ้ ริ จาคว่า “เด็กคนนี้ ดีกว่าลูกฉัน
ตั้งเยอะเรื่ องอะไรฉันจะต้องไปบริ จาค”)การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมในที่น้ ี ให้คาจากัดความว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงการกระทาที่สามารถเห็นได้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ เป็ นไปได้ค่อนข้าง
ยากเราอาจจะโน้ ม น้ า วใจให้ ค นเห็ น ด้ว ยกับ เราว่า บุ ห รี่ แ ละสุ ร าเป็ นสิ่ ง เสพติ ด ควรหลี ก เลี่ ย ง
เปลี่ ย นแปลงด้า นการรั บ รู ้ แ ต่ ใ นการที่ จ ะให้ เ ขาหยุ ด เสพทั้ง สองสิ่ ง นี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากในการที่ จ ะ
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สังเกตการณ์ เปลี่ ยนแปลงด้านพฤติกรรมเราสังเกตได้ท้ งั จากวาจาของผูร้ ับสารและการกระทาของ
เขาการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวมาแล้วไม่สามารถจะแยกออกได้เป็ นชนิ ดๆอย่างชัดเจนส่ วน
ใหญ่มกั จะเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกันเป็ นหน้าที่ของนักสื่ อสารที่จะต้องวางแผนการรณรงค์อย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้ผลตามที่ตอ้ งการ
ตัวอย่างในการสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของผูฟ้ ั งธรรมหรื อผูร้ ับสารของพระพุทธเจ้า เช่ น
พระนันทะ เพิ่ งอภิ เษกสมรสกับ พระนางชนบทกัล ยาณี ใ นงานนี้ ก็ ได้นิม นต์พระพุ ทธเจ้าไปฉัน
ภัตตาหารด้วยหลังฉันภัตตาหารเสร็ จพระองค์ทรงใช้ให้พระนันทะอุม้ บาตรตามส่ งเสด็จแม้จะไม่
เต็ม ใจท่ า นก็ จายอมต้อ งไปด้วยไม่ ก ล้า ขัดพระทัย พระพุ ท ธเจ้า เมื่ อไปถึ ง แล้วแทนที่ จะให้ก ลับ
พระพุทธเจ้ากลับให้ท่านอุปสมบทหลังอุปสมบทแล้วท่านก็ไม่เป็ นอันประพฤติธรรมเพราะคิดถึ ง
พระนางชนบทกัลยาณี พระพุท ธเจ้าจึ งทรงพาท่า นไปเที่ ย วชมนางอัป สรสวรรค์บ นภพดาวดึ ง ส์
เพราะทรงรู ้ ว่าพระนันทะยังมีพระทัยฝั กใฝ่ และร้ อนรุ่ มในกามคุ ณเมื่อทรงรู ้ ว่าพระนันทะมีความ
ยินดีในการได้เห็นนางอัปสรจึงทรงใช้กุสโลบายในการสอนเพื่อให้ท่านสนใจประพฤติธรรมโดย
ทรงให้สัญญาว่าจะให้นางอัปสรแก่ท่านถ้าหากท่านปฏิบตั ิธรรมพระนันทะจึงยอมประพฤติธรรม
ในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์นี่ก็เป็ นการใช้สื่อบุคคลในการสื่ อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจของพระองค์
2.3.6.2 ทฤษฎีเข็มฉี ดยาเพื่อการชั กจูงใจ ได้กล่าวถึงเทคนิ คการโน้มน้าวใจไม่ใช่สิ่งบันดาล
ใจ (Incentive) หรื อเครื่ องล่อใจในตัวของมันเองแต่สิ่งบันดาลใจหรื อเครื่ องล่อใจเป็ นปั จจัยสาหรับ
ให้เกิดการจูงเครื่ องล่อใจอาจทาให้เกิดการประพฤติตาม (Positive) ต่อต้านหรื อฝ่ าฝื น (Negative) ก็
ได้ถา้ หากเครื่ องล่อใจเป็ นไปในทางไม่น่าพอใจไม่ถูกใจหรื อขัดต่อความรู ้สึกผูถ้ ูกจูงใจก็จะต่อต้าน
หรื อฝ่ าฝื นด้วยเหตุน้ นั สิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมของมนุ ษย์จึงมีอยู่ 2 ประการ คือ รางวัลกับการลงโทษ
เพราะคนจะตัดสิ นใจท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง นั้นก็เพื่ อสิ่ ง ตอบแทนคื อรางวัล หรื อบาเหน็ จความดี
ความชอบแต่ขณะเดี ยวกันคนเราก็กระทาตามเพื่อป้ องกันมิ ให้ถูกลงโทษด้วยแรงจูงใจที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของคนนั้นจาแนกออกเป็ น2ประเภทใหญ่ๆคือ
1. แรงจูงใจภายใน (Motivation in trinsic) ซึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีอยูป่ ระจาตัวของคนแต่ละคน
และเป็ นผลจากสิ่ ง แวดล้อมหรื อแรงจู งใจภายนอกแรงจู งใจภายในของแต่ ละคนอาจเป็ นความ
ทะเยอทะยาน (Ambition) ความสนใจ (Interesting) ความหวัง (Hope) หรื ออุดมคติของแต่ละคน
2. แรงจูงใจภายนอก (Motivation extrinsic) เกิ ดจากสิ่ งเร้ าภายนอกหรื อสิ่ งแวดล้อมมา
กระตุ ้นเช่ นบรรยากาศในการท างานค าชมเชยและการตาหนิ ก ารให้รางวัลและการลงโทษการ
แข่ ง ขัน เพื่ อ นร่ วมงานฯลฯอย่า งไรก็ ต ามการสร้ า งแรงจู ง ใจหรื อ การโน้ม น้า วใจให้ เกิ ด ขึ้ น นั้น
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จาเป็ นต้องพิจารณาถึงความต้องการของบุคคลผูท้ ี่เราจะจูงใจเป็ นสาคัญซึ่ งความต้องการของมนุษย์
นั้นมี 2 ประเภท คือ
1. ความต้องการขั้นพื้นฐานหรื อความต้องการทางร่ างกาย (Basic Physiologicalor primary
needs)
2. ความต้องการทางสังคมหรื อทางจิตใจ (Social or Psychological needs assecondary
needs)
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ซึ่ งทฤษฎี ก ารเผยแผ่ น้ ั น มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการสื่ อ สารที่ ค นเราจ าเป็ นต้อ งใช้ ใ น
ชี วิตประจาวันซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารของบุคคลจะประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดนั้น
จะต้องมีองค์ประกอบด้านการสื่ อสารจานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านปั จจัยของผูส้ ่ งสารกล่าวคือ ทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคม
2. ด้านปั จจัยของสารประกอบด้วยรหัสเนื้อหาการจัดเสนอ
3. ด้านปั จจัยช่องทางการสื่ อสารประกอบด้วยการเข้ารหัสและการถอดรหัสสารสิ่ งที่นาสาร
เช่นคลื่นแสงคลื่นเสี ยงวิทยุโทรทัศน์หนังสื อพิมพ์และพาหนะของสิ่ งนาสารเช่นว่าอากาศช่องทางที่
จะนาไปสู่ ประสาทความรู ้สึกหรื อการถอดรหัสของผูร้ ับสารมีการเห็ นได้ยินสัมผัสได้กลิ่นการลิ้ม
รสเป็ นต้น
4. ด้านปัจจัยของผูร้ ับสารประกอบด้วยทักษะการสื่ อสารทัศนคติความรู้ระบบสังคมเป็ นต้น
2.3.7 แนวคิดความสั มพันธ์ ทางสั งคม
2.3.7.1 บทบาทความสาคัญและความสั มพันธ์ ของสถาบันทางสั งคม
บทบาทความสาคัญและความสัมพันธ์ ของสถาบันทางสังคมคื อ รู ปแบบพฤติ ก รรมของ
สมาชิ กในสังคม เพื่อสนองความต้องการร่ วมกันในด้านต่าง ๆ และเพื่อการดารงอยู่ของสังคมโดย
ส่ วนรวม แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความชัดเจนแน่ นอน
และเป็ นไปตามวัฒนธรรมของแต่ะละสังคม
สถาบันทางสัง คม หมายถึ ง ยอดรวมของรู ปแบบความสัมพันธ์ กระบวนการ และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อสนองประโยชน์สาคัญๆทางสังคมในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ทุกสถาบันจึงมีจารี ต
ประเพณี กฎเกณฑ์ ธรรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิ และวัส ดุ อุป กรณ์ ต่า งๆ ของตนเอง เช่ น อาคารสถานที่
เครื่ องจักรกล อุปกรณ์สื่อสาร เป็ นต้น สถาบันทางสังคมตามนัยแห่ งสังคมวิทยานั้น มิใช่จะปรากฏ
ออกมาในรู ปที่เป็ นทางการ เช่น การอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวในบ้านแห่ งหนึ่ ง (สถาบันครอบครัว)
ธนาคาร ส านั ก งาน ตลาดสด (สถาบัน ทางเศรษฐกิ จ ) โรงเรี ยน วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
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(สถาบันการศึ ก ษา) เท่า นั้น แต่รวมไปถึ งรู ปแบบที่ ไม่ เป็ นทางการด้วย ซึ่ งในแต่ละสังคม จะมี
สถาบันทางสังคมที่เป็ นพื้นฐาน ดังนี้
1) สถาบันครอบครัว (Family Institution) เป็ นแบบแผนพฤติกรรมของคนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
กันในเรื่ องเกี่ยวกับครอบครัว และเครื อญาติ สมาชิ กในครอบครัวมีความสัมพันธ์กนั ทางสายโลหิ ต
หรื อโดยการสมรส เป็ นสถาบันที่มีความสู งสุ ดในสังคม
บทบาทที่สาคัญ คือ การให้กาเนิ ดสมาชิ กใหม่เพื่อทดแทนสมาชิ กเก่า การอบรมเลี้ ยงดูบุตร
การคุม้ ครองและบารุ งรักษาทั้งทางร่ างกายและคุณภาพของสมาชิก
2) สถาบันการศึกษา (Educational Institution) เป็ นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการขัดเกลาถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม ลักษณะของความสัมพันธ์ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ลูก
ศิษย์ เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิ กในสังคม
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็ นสมาชิกที่ดี ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
3) สถาบันศาสนา (Religious Institution) เป็ นสถาบันที่ทาหน้าที่ขดั เกลาจิตใจ ปลูกฝั ง
ศีลธรรมอันดีงามให้กบั สมาชิ กในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย พระสงฆ์ นักบวช ศา
สนิกชน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีให้กบั สมาชิ กในสังคม ส่ งเสริ มให้สมาชิ กในสังคม
ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนทางศาสนา ช่ วยควบคุ มสังคมให้เป็ นปึ กแผ่นและเกิ ดความสงบสุ ข แบบแผน
พฤติกรรม เช่น การทาบุญตักบาตร การละหมาด
4) สถาบันเศรษฐกิ จ (Economic Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าของสมาชิ กในสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย พ่อค้า แม่คา้ กรรมกร ชาวนา เป็ น
ต้น
บทบาทที่ ส าคัญ ช่ วยเร่ ง พัฒนาเศรษฐกิ จให้มี ค วามเจริ ญเติ บ โตและก้า วหน้า และจัดหา
สิ่ งของเพื่อให้สมาชิกในสังคมได้มีการอุปโภคบริ โภคอย่างเพียงพอ สอดส่ องดูแลให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สาคัญ เช่น การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
5) สถาบันการเมืองการปกครอง (Political Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
ให้ประชาชนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข ลักษณะความสัมพันธ์ประกอบด้วย
รัฐบาล ประชาชน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ จัดการปกครองให้สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ควบคุมให้สมาชิ กอยูร่ ่ วมกันได้
อย่างสันติสุข แบบแผนพฤติ กรรมที่สาคัญเช่ น การปฏิ บตั ิตามกฎจราจร การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
เป็ นต้น
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6) สถาบันนันทนาการ (Recreational Institution) เป็ นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อน เมื่อ
ทากิจกรรมแล้วเกิดความสุ ขกาย สบายใจ สนุกสนาน และมีความสุ ข
บทบาทที่สาคัญ คือ ทาให้คนในสังคมใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ ผ่อน
คลายความเครี ยด ตอบสนองความต้องการในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น ศิลปะ การละเล่น กี ฬา ดนตรี
แบบแผนพฤติกรรมที่สาคัญ เช่น การแสดงดนตรี กลางแจ้ง การวาดภาพ เป็ นต้น
7) สถาบันสื่ อสารมวลชน (Media Institution) เป็ นสถาบันที่สื่อข่าวสารเกี่ ยวกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อส่ งต่อไปยังผูร้ ับสาร ซึ่ งทาให้สมาชิ กในสังคมมีความรู ้มากขึ้น กลุ่มสังคมของ
สถาบันสื่ อสารมวลชน ประกอบด้วย สถานี วิทยุโ ทรทัศน์ สานัก พิมพ์ สถานี วิทยุกระจายเสี ย ง
นักหนังสื อพิมพ์ นักข่าว นักเขียน เป็ นต้น
บทบาทที่สาคัญ คือการถ่ายทอดข่าวสารให้ประชาชนทราบ เพื่อให้มีความรู ้ ให้ทนั กับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความรู ้ และความบันเทิงแก่
สมาชิกในรู ปแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ เป็ นต้น แบบแผนพฤติกรรมที่
สาคัญ เช่ น การให้ข่าวสารข้อมูลตามข้อเท็จจริ ง ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็ นตัวกลางในการ
เผยแพร่ ความคิดเห็น และการทาตามกฎหมายของ คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์หรื อยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของนักหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น สถาบันทางสังคมทุ กสถาบัน
ล้วนแต่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในสังคมเป็ นสาคัญ รวมทั้งร่ วมธารงให้สังคม
อยูไ่ ด้ และมุ่งให้สังคมและสมาชิกในสังคมมีความสมบูรณ์บริ บูรณ์มากยิง่ ขึ้น ดังนั้น จึงไม่มีสถาบัน
ทางสังคมใดที่จะสามารถดารงอยูไ่ ด้เพียงลาพัง อีกทั้งสมาชิ กในสังคมยังต้องพึ่งพาอาศัยความเป็ น
สถาบันของสถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันตลอดช่วงชีวติ
2.3.7.2 ความสั มพันธ์ ของสถาบันทางสั งคม
1. ความสัมพันธ์ ทางตรง เป็ นความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเกี่ ยวข้องกันโดยตรง มี การพบปะ
พูดคุยกัน เช่ นสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั สถาบันการศึกษา เมื่อผูป้ กครองส่ งบุตรหลาน
ไปโรงเรี ย นให้อยู่ภายใต้ก ารอบรมสั่ ง สอนของครู ก็ จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ปฏิ สั ม พันธ์ ก ัน
ระหว่างผูป้ กครองและครู เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์
กับสถาบันเศรษฐกิจ โดยสถาบันการศึกษาจัดทาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เป็ นต้น
2.ความสัมพันธ์ทางอ้อม เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง โดยปกติคนเราต้อง
เกี่ยวพันกับคนอื่นที่ต้ งั อยูห่ ่ างออกไป ในขณะที่คนเมืองใหญ่ที่คนทั้งสังคมเกี่ยวข้องอย่างจากัด แต่
ความสัมพันธ์ ทางอ้อม ก็เกิ ดขึ้ นได้เช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น การเป็ นคนไทยเช่ นเดี ยวกัน การนับถื อ
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ศาสนาเดี ยวกันกับคนอื่ นๆในสังคม เป็ นต้นปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางการสื่ อสารและคมนาคม
ขนส่ งเป็ นไปอย่างสะดวกขึ้น ทาให้ระยะห่ างทางสังคมแคบลง คนที่ไม่รู้จกั กันอาจมีความสัมพันธ์
ทางตรงต่อกันโดยผ่านทางเครื่ องมือสื่ อสาร จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ และการพูดคุ ยผ่านเครื อข่าย
อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พัน ธ์ ใ นแง่ ต่ า งๆมากขึ้ น ดัง นั้น สถาบัน ทางสั ง คมเป็ น
องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของโครงสร้ า งทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วกับ การก าหนดกฏระเบี ย บ มาตรฐาน และ
แนวทางความประพฤติของคนในสังคมให้ปฏิบตั ิตาม
2.3.8 สภาพแวดล้อมองค์ การ
2.3.8.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน
Jones (อ้างถึงใน ชุติมา มาลัย, 2538, หน้า 37) ให้ความหมายสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างรวมทั้งหมดที่อยูล่ อ้ มรอบปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
หรื อวัฒนธรรม ซึ่ งต่างก็มีอิทธิ พลและความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลได้ท้ งั สิ้ น
สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวผูท้ างานในองค์การ เป็ นสิ่ งสะท้อน
ถึงความรู ้สึกของคนที่มีต่องานและผูร้ ่ วมงาน ถ้าทุกคนมีความรู ้สึกที่ดีต่องาน ทุ่มเทกาลังใจกาลัง
ความคิ ดและก าลัง กายท างานร่ วมกันและช่ วยกันแก้ไ ขปั ญหาในการท างาน การท างานก็ จะมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงข้าม สภาพแวดล้อมในการทางานอาจเป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลให้เกิด
ภาวะกดดัน และส่ งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า (ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย,์ 2529, หน้า 53)
สกุลนารี กาแก้ว (2546, หน้า 20) ศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางาน และสรุ ปความหมาย
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูล่ อ้ มรอบคนทางาน ในขณะที่ทางานอาจเป็ น
คน เช่ น หัวหน้าผูค้ วบคุ มงานหรื อเพื่อนร่ วมงาน เป็ นสิ่ งของ เช่ น เครื่ องจักร เครื่ องกล เครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็ นสารเคมี เป็ นพลังงาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสี ยง ความร้ อน และ
เป็ นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชัว่ โมงการทางาน ค่าตอบแทน
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวคนในขณะทางานอาจเป็ น
คน เครื่ องจักร สารเคมี ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุ ข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย, 2536, หน้า 32)
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่ เอื้ออานวยให้คนทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนหนึ่ งที่สาคัญ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน สถานที่ทางาน แสง เสี ยง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งได้แก่
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิ การ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
(เยาวลักษณ์ กุลพานิช, 2533, หน้า 16)
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ชลธิ ชา สว่างเนตร (2542, หน้า 27) สรุ ปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน
หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ จะเป็ นอะไรก็ได้ท้ งั ที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็ นได้หรื อไม่สามารถมองเห็นได้ที่
อยู่รอบตัวคนงานในขณะทางาน และมีผลต่อการทางาน รวมทั้ง มีผลต่อคุ ณภาพชี วิตของคนงาน
ด้วย
Jone (อ้างถึงใน สกุลนารี กาแก้ว, 2546, หน้า 20) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน หมายถึง ปั จจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
บุคคลในหน่ วยงาน ทั้งในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็ นสภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ
รัตกัมพล พันธุ์ เพ็ง (2547, หน้า 12) สรุ ปความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน
หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเราทั้งที่มีชีวติ และไม่มีชีวติ หรื อที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถ
จับต้องได้ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและที่เป็ นนามธรรม สภาพปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่ งมี
ผลต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ในขณะที่ทางาน
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ต้นแบบการบริ หารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย” มีผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
พระมหาบุญไทย ยโสธโร (ภูมะลา) (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการเผยแผ่พุทธธรรม
ของพระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺ ติโก) ผลการศึกษาวิจยั พบว่า รู ปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺ ติโก) มีความสอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธธรรมในปั จจุบนั นี้ คือท่าน
เป็ นสื่ อบุคคลที่มีความชานาญในการเผยแผ่พุทธธรรมได้ประยุกต์เนื้ อหาสาระที่เข้าใจยากและไม่
เป็ นที่สนใจทาให้มีเนื้ อหาสาระที่เข้าใจง่ายและเป็ นที่น่าสนใจท่านเป็ นพระนักเทศน์แนวประยุกต์
ผสมผสานหลักธรรมที่มุ่งเหตุการณ์ปัจจุบนั ทันสมัยทันโลกลีลาการเทศน์แพรวพราวสามารถสะกด
ใจผูฟ้ ังด้วยน้ าเสี ยงนุ่มลึกไพเราะเกาะกินใจนอกจากนี้ยงั มีความโดดเด่นในการเทศน์มหาชาติเพราะ
ท่านได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมและเทศน์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ทัว่ ประเทศและต่างประเทศท่านจึงเป็ นที่รู้จกั มักคุน้ ของบุคคลทัว่ ไปในนามว่าเป็ นพระเทศน์ดีเทศน์
ได้เทศน์เป็ นเป็ นต้น
สาหรับการสื่ อสารทั้ง 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านผูส้ ่ งสาร (Source) ท่านสามารถเป็ นสื่ อบุคคลที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริ หารการจัดการวัด (2) ด้านสาร (Message)ของท่านซึ่ งเป็ น
หลักธรรมทางพุทธศาสนามีเนื้ อหาส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่พุทธบริ ษทั เช่นพระภิกษุสามเณรเป็ นต้น
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สามารถประพฤติปฏิ บตั ิตนอยู่ในหลักธรรมทั้งมีขอ้ มูลความรู ้ทางโลกและทางธรรม (3) ด้านสื่ อ
(Channel) ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ท่านใช้สื่อหลักธรรมด้านต่างๆสามารถสร้ างความศรัทธาหรื อความ
น่าเชื่ อถือรวดเร็ วง่ายเหมาะกับสถานการณ์ณขณะนั้นและ(4) ด้านผูร้ ับสาร (Receiver) บุคคลหรื อ
คณะบุ ค คลที่ รับ สารหรื อ เนื้ อหาธรรมจากท่ า นสามารถเข้า ถึ ง เนื้ อหาของสารหรื อ ธรรมอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
นายทรงวิทย์ แก้ วศรี (2551) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจ้า
ผลแห่ ง การวิ จ ัย พบว่ า หลัก การบริ ห ารสมัย ใหม่ ต ามรู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธวิ ธี น้ ัน
สอดคล้องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้มาก่อนแล้วทั้งสิ้ นวิธีการของพระองค์เป็ นวิธีการ
ปฏิ บตั ิจริ งเรี ยบง่ายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแก้ปัญหาการบริ หารได้ทุกเรื่ องอย่าง
ได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค์เป็ นระบบและสมเหตุสมผล จาก
สมมุติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามวัตถุ ประสงค์ของวิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ มีขอ้ เท็จจริ ง และหลักฐานตาม
คัมภีร์พระพุทธศาสนายืนยันว่า
1. พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรี ชาสามารถและพระกุศโลบายอันแยบยล
ลึกซึ้ งยุทธวิธีของพระองค์น้ นั เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่าทฤษฎีการบริ หารเชิ งยุทธวิธีของตะวันตก
มาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีขอ้ สงสัยทั้งวิธีการของพระพุทธองค์มีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างสู งสุ ดด้วย
2. ตามหลักการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ของตะวันตกแยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็ น 2 คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยันตรายและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนพระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์ โดยรวมทุก
สภาพแวดล้อ มในการวิ เ คราะห์ น้ ัน ผู ้วิ จ ัย จ าแนกสภาพแวดล้อ มต่ า งๆออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
สภาพแวดล้อมทางศาสนาสภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครองและสภาพแวดล้อมทางสังคม
พระพุทธเจ้าทรงทราบจุดแข็ง, จุดอ่อน, ภยันตรายและโอกาสช่องทางได้เป็ นอย่างดีจึงทรงสามารถ
นาพระพุทธศาสนาชาแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีปจนประดิษฐานพระพุทธศาสนา
ได้มนั่ คงภายในเวลาเพียง 4 ปี
3. ผลของการศึ ก ษาวิจยั พบว่า กระบวนการคิ ดออกมาเป็ นทฤษฎี ระหว่า งตะวันตกกับ
พระพุทธเจ้าแตกต่างกันตะวันตกหรื อสามัญชนทัว่ ไปนั้นคิดตั้งทฤษฎี จากปั ญญาคื อความรู ้ แค่ 2
ประการได้แก่จินตามยปั ญญาและสุ ตมยปั ญญาจึงเป็ นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่
เป้ าหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็ นไปตามนั้นซึ่ งอาจไม่แน่ นอนแต่พระพุทธเจ้าทรงคิ ดค้น
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ทฤษฎี จากภาวนามยปั ญญาได้ผ่านการทดลองปฏิ บตั ิการจนเห็ นผลมาแล้วจึ งทรงนามาประมวล
สรุ ปเป็ นทฤษฎี อาจจะกล่ าวได้ว่าตะวันตกคิ ดทฤษฎี ต่า งๆได้เพีย งแค่ “ทฤษฎี ”(Theory) แต่
พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็ น “ทฤษฎีบท” (Theorem)
4. ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนสามารถนาหัวข้อธรรมมาใช้เป็ น
หลักควบคู่กนั ไปได้อย่างกลมกลืนกล่าวคือการคิดใช้โยนิ โสมนสิ หาร, การตัดสิ นใจใช้ปริ ญญา 3
อธิ ษฐานธรรม 4 และปั ญจธรรม3, การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน 4, การบริ หารใช้อิทธิ
บาท 4 พละ 4 และทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิ กธรรม 4, ภาวะผูน้ าใช้อตั ตหิ ตสมบัติปรหิ ตปฏิบตั ิและ
ยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสู ตร
5. ยุทธวิธีของพระพุท ธเจ้านั้นสามารถบูรณาการออกมาใช้กบั การดาเนิ นงานทัว่ ไปใน
องค์การต่างๆในที่น้ ีได้แสดงเป็ นรู ปแบบไว้ 3 รู ปแบบคือ “ แบบตรี กรรม”, “แบบจตุราริ ยสัจ”, และ
“แบบรัตนตรัย ” แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็ นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจนสุ ดท้ายได้
แสดงตัวอย่างการบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธีใช้กบั ห้องสมุ ดและสถาบันวิทยบริ การ “แบบ
รัตนตรัย” เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ องค์การต่างๆนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็ น“องค์ความรู ้ ใหม่”
ต่อไป
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง วิเคราะห์การบริ หารองค์กรในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดอุทยั ธานี
ผลแห่ งการวิจยั พบว่า การบริ หารงานให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลได้น้ นั ต้องมี
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของทฤษฎีและหลักการบริ หารทัว่ ไป เพื่อจะได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการทางาน สถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม พระพุทธเจ้าทรงใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ใน
การบริ หารองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการ
บริ หารต่างๆ เป็ นปั จจัยในการบริ หาร ปั จจุบนั มีทฤษฎีการบริ หารองค์กรสมัยใหม่เกิ ดขึ้นมากมาย
สามารถนามาใช้บริ หารองค์กรแล้วประสบผลสาเร็ จ เช่น ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีการบริ หาร ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า และทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ฯลฯ
ปั จจุ บ นั คณะสงฆ์ได้ก าหนดโครงสร้ า งองค์ก รการเผยแผ่ข้ ึ น โดยให้ฝ่ ายบ้านเมื องเข้ามา
ช่ วยเหลื องานกิ จการคณะสงฆ์ที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมกาหนดให้มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่า
ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ งชาติและศูนย์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐให้การส่ งเสริ มสนับสนุ น มีการนา
แนวคิ ดและทฤษฎี การบริ หารองค์ก รของพระพุท ธเจ้าและทฤษฎี ก าบริ หารองค์ก รสมัยใหม่ ม า
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถบริ หารองค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ปี กรม) (2548) ได้ศึ กษาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจาประเทศ
อินเดีย
ผลแห่ งการวิจยั พบว่า บทบาทด้านการปกครองมีการจัดแบ่งงานตามสายปกครองบทบาท
ด้านการศึกษามีการส่ งเสริ มการศึกษาแก่นกั บวชท้องถิ่นและการส่ งเสริ มการศึกษาแก่นกั บวชจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศด้วยการจัดทุนให้ศึกษาต่อบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์มีการจัดตั้ง
โรงเรี ยนการกุศลของวัดเรี ยกว่าโรงเรี ยนต้นกล้าและการจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาไทย
และอินเดียทั้งที่เป็ นภิกษุคฤหัสถ์และเยาวชนชาวอินเดี ยบทบาทด้านการเผยแผ่มีการผลิตบุคลากร
เผยแผ่ในวัดและการผลิตสื่ อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบทบาทด้านการสาธารณู ปการมีการพัฒนา
อาคารสถานที่ แ ละการดู แลอาคารสถานที่ บ ทบาทด้า นการสาธารณสงเคราะห์ มี ก ารสาธารณ
สงเคราะห์เพื่อมนุษยธรรมในนามองค์กรชาวพุทธและการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพระพุทธศาสนา
หลัก การพระธรรมทูตที่ เป็ นปั จจัย สนับสนุ นการทางานประสบผลส าเร็ จได้แก่ หลัก การ
ตัดสิ นใจ 5ประการคือประโยชน์ประหยัดประยุกต์ประเพณี ประสิ ทธิ ภาพ หลักการปฏิบ ัติงาน 8
ประการคือรับงานวางแผนเตรี ยมงานปฏิบตั ิงานตรวจสอบงาน รายงานส่ งงานเก็บงาน ฯลฯ
นางสาววาสนา สุ รีย์เดชะกุล (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถใน
การแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์
ผลแห่งการวิจยั พบว่า ต้นแบบการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ประกอบด้วย
1. บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ขนาดใหญ่ ใ นกลุ่ ม รั ต นโกสิ น ทร์ ซ่ ึ งประกอบไปด้ว ย
สภาพแวดล้อม การกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุ ประสงค์และนโยบายการบริ หาร มี ผลต่อการส่ งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ปั จจัยนาเข้า คื อ แผนยุทธศาสตร์ บุคลากร งบประมาณ หลักสู ตร สิ่ งแวดล้อมและวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ มีผลต่อการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน
3. กระบวนการบริ หาร คือ โครงสร้างองค์การ การกาหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, การ
ประชาสัมพันธ์, การคัดเลือกนักศึกษา, การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา, การจัดการเรี ยนการสอน,
การวิจยั และการวางแผนกากับติ ดตามและประเมิ นผล มี ผลต่อการส่ งเสริ มความสามารถในการ
แข่งขัน
จากผลการวิจ ัไ ด้นาบริ บ ท ปั จจัย นาเข้า และกระบวนการบริ หาร ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลลัพธ์ คือ การส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่ ม
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รั ต นโกสิ น ทร์ ม าสั ง เคราะห์ ส ร้ า งเป็ นต้น แบบที่ ส่ ง เสริ มความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญ่ในกลุ่ มรั ตนโกสิ นทร์ ต้นแบบนี้ สามารถนาไปปรั บใช้กบั องค์กร
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
พระมหาสุ นันท์ สุ นนฺ โท (รุ จิเวทย์ ) (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ
บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลแห่งการวิจยั พบว่า
1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าด้าน
การจัดบุคลากรเพื่อดาเนินการเผยแผ่วิธีการเผยแผ่ปัญหาและอุปสรรคในวิธีดาเนิ นการเผยแผ่อยูใ่ น
ระดับมากสาหรับด้านกลุ่มบุคคลเป้ าหมายในการเผยแผ่และสื่ อในการเผยแผ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์อาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลพบว่าคณะ
สงฆ์ที่มีตาแหน่งอายุพรรษาวุฒิทางการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษานักธรรมและวุฒิการศึกษาเปรี ยญ
ธรรมต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อบทบาทการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของคณะสงฆ์อาเภอวัง น้อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ทุกข้อ
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์อาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1) ด้านการจัดบุ คลากรเพื่อดาเนิ นการเผยแผ่ควรเปิ ดอบรมถวายความรู ้ ในการเผยแผ่แก่
พระภิกษุเพื่อให้มีคุณภาพเพียงพอในการที่จะไปดาเนินการเผยแผ่
2) ด้านกลุ่ม บุคคลเป้ าหมายในการเผยแผ่คณะสงฆ์ควรเพิ่มการเผยแผ่ให้แก่เด็กนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน รวมถึ งกลุ่ มผูน้ าชุ มชนโดยวัดจัดกิ จกรรมการเจริ ญภาวนาหรื ออบรมด้านคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม
3) ด้า นวิธี ดาเนิ นการเผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาคณะสงฆ์ควรมี ค วามพร้ อมในทุ ก ๆด้า นมี
เป้ าหมายติดตามผลงานและปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ สมอ
4) ด้านสื่ อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ควรสร้างสื่ อให้มากขึ้นอาราธนาพระภิกษุ
ที่มีความรู ้จากสถานที่ต่างๆมาบรรยาย
5) ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ยงั ประสบปั ญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่คือไม่มีสถานที่ให้เผยแผ่ขาดงบประมาณการสนับสนุ นจากส่ วนต่างๆ ของ
การปกครองและขาดการสนับสนุนจากคณะสงฆ์
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นายสุ เมธ แสงนิ่ มนวล (2556) ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง ต้นแบบการบริ หารจัดการขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ผลแห่ ง การวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลร่ วมของกรณี ศึ กษา ทั้ง จากผลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพและผลการวิจยั เชิงปริ มาณ สามารถนามาสรุ ปเป็ นต้นแบบ (Prototype) การบริ หารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทยได้ 9 ประการ ได้แก่ 1.มี ผนู ้ าองค์กรดี 2.มี การมี
ส่ วนร่ วม 3.มีการบริ หารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ 4.มีการพัฒนาท้องถิ่ น แก้ปัญหา พัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ 9.มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 6.มีความสามัคคีปรองดอง 7.มีนวัตกรรม 8.มีมาตรฐาน 9.มีตน้ ทุนที่ดี
ซึ่ งต้นแบบที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
พระครู พิศาลถิรธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ผลแห่งการวิจยั พบว่า การบริ หารมีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของวัดในอันที่จะพัฒนาให้
เป็ นระบบสามารถส่ งเสริ มภิกษุสงฆ์ สามเณร ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ปฏิ บตั ิ ตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินยั และสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุ มชนเป็ น
อย่างดี
การบริ หารวัดในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนรู ปแบบ ระบบ วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู ้
อยูอ่ าศัยในวัดนั้นๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริ หารเป็ นไปตามความหมายที่วา่ การปกครอง
การดูแลรักษาหมู่คณะและการดาเนิ นงานหรื อการจัดการ กิ จกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรื อองค์กร
ต่างๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานครพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.62และเมื่ อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปกครอง, ด้านการศึ กษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณู ปการ มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก
ส่ วนด้านการศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง
ผลการศึกษาปั ญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัด
ของเจ้าอาวาสในเขตธนบุ รี กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั ญหาที่ สาคัญได้แก่ เจ้าอาวาสบางรู ปขาด
วิสัย ทัศ น์ ขาดเป้ าหมาย ในการบริ หารจัดการวัดที่ ชัดเจน การบริ หารจัดการวัดของเจ้าอาวาส
บางส่ วนไม่มีการประชุม ปรึ กษา วางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็ นรู ปธรรม
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เป็ นการบริ หารจัดการวัดตามความเคยชิ นที่เคยปฏิ บตั ิมา ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน
และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรู ปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงทาให้งานขาดประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดเนื่องๆ เพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการวัด และเพื่อความสามัคคีภายในวัด ส่ งเสริ มให้เจ้าอาวาสเปิ ดรับ
ความรู ้ ใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการบริ หารจัดการวัดมี การนาเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ
พัฒนาวัดมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิ งคุณภาพ
จากแนวคิดและทฤษฏีดงั กล่าว สามารถนามาสรุ ปเป็ นมิติในการวิจยั เชิงคุณภาพได้ดงั นี้
มิติที่ 1 การวางแผน
มิติที่ 2 การจัดการองค์การ
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่
มิติที่ 6 เทคโนโลยี
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม
คานิยามของมิติต่างๆ ซึ่ งใช้เป็ นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั ต่อไปนี้
มิติที่ 1 การวางแผน คือ เป้ าหมายในการเผยแผ่และวิธีการนาไปสู่ เป้ าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
มิติที่ 2 การจัดองค์การ คือ การปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจาจังหวัด
มิติที่ 3 นโยบายการเผยแผ่ คือ การนานโยบายด้านการเผยแผ่มาปฏิบตั ิ
มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพผูเ้ ผยแผ่ คือ การพัฒนาความรู ้และสร้างเครื อข่ายพระบัณฑิต
มิติที่ 5 วิธีการเผยแผ่ คือ มุ่งเน้นให้ความรู ้และส่ งเสริ มกิจกรรมเชิงพุทธ
มิติที่ 6 เทคโนโลยี คือ สื่ อมวลชน/สื่ อชุมชน
มิติที่ 7 สภาพแวดล้อม คือ ปั จจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผูป้ ฏิบตั ิงานในศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
มิติที่ 8 ความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การสร้ างเครื อข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ และในกรอบแนวคิ ดนี้ จะว่าด้วยเรื่ องนโยบายการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา วิ ธี ก ารเผยแผ่ พัฒ นาศัก ยภาพผู้เ ผยแผ่ การบริ หารจัด การองค์ ก ารที่ ดี มี
ประสิ ทธิภาพ การวางแผน องค์การ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ทางสังคมมาเป็ น
ตัวกาหนดในการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และนาไปประยุกต์ใช้พฒั นาในองค์การต่อไป
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการบริ หารจัด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
2. ปั จจั ย ที่ เ อื้ อต่ อ การบริ หารจั ด การการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของศู น ย์ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย
3. เพื่อเสนอต้นแบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์
เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจาจังหวัดในประเทศไทย

