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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในประเทศไทย” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อ
นามากาหนดกรอบแนวคิด โดยผูว้ จิ ยั กาหนดประเด็นของการศึกษาไว้ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้และการจัดการความรู ้
แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้และการจัดการความรู ้ในพระพุทธศาสนา
การบูรณาการแนวคิดการจัดการความรู ้ตะวันตกกับการจัดการความรู ้เชิงพุทธ
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยสนับสนุนความสาเร็ จในการจัดการความรู้
2.4.1 ภาวะผูน้ า
2.4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.3 กัลยาณมิตตตา
2.4.4 วุฑฒิธรรม
2.4.5 สาราณี ยธรรม
2.4.6 อปริ หานิยธรรม
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.1
2.2
2.3
2.4

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ และการจัดการความรู้
2.1.1 ความหมายของความรู้ และประเภทของความรู้
ความรู ้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้และความรู ้ได้อยูค่ ู่กบั โลกมาช้านาน
ทั้งความรู ้ที่เป็ นรู ปธรรมและความรู ้ที่เป็ นนามธรรม มนุษย์เป็ นผูแ้ สวงหาความรู้และค้น พบความรู้
แท้จริ งแล้วความรู ้ จึงเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน ทดลอง ประสบการณ์ และมี การแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร
ความรู้ จึง เป็ นทรัพ ยากรทางเศรษฐกิ จที่ มีอิทธิ พ ลอย่างส าคัญและเป็ นปั จจัย ชี้ ขาดของ
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในศตวรรษที่ 20 เป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรงมากที่สุดที่
เคยมีมาเพราะสังคมเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (knowledge-based society) และเกิดพนักงานที่ใช้ภูมิ
ปั ญญา (knowledge worker) มี จานวนเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ วในประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้วทุ กประเทศ
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ความรู้ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน (knowledge in application) หรื อที่เรี ยกว่า “สังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้” เป็ นสังคมที่ประกอบด้วยแก่นสารสาระสาคัญที่การจัดการ
การเริ่ มต้นสังคมแห่ งความรู ้น้ นั ในปั จจุบนั หลายองค์กรใช้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุ คคลให้มีความรู ้ เกิ ดทักษะต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ งานอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ดและพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวติ ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็ นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
ขององค์ก รและ “ความรู้ ” ซึ่ งมี อ ยู่ ใ นตัว บุ ค คล ความรู ้ ข ององค์ ก รในการท างานสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม (innovation) เพื่อสร้ า งความได้เปรี ย บทางการแข่งขัน การสร้ างนวัตกรรมในองค์ก ร
จาเป็ นต้องมี ก ารพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ทุ ก คนสามารถนาความรู้ ไ ปเพื่ อ ใช้พ ฒ
ั นา
กระบวนการจัดการความรู้และสามารถนาความรู ้ไปเพื่อใช้พฒั นาสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิ ตและการบริ การ ทุ กองค์ก รจึ งต้องเรี ย นรู ้ ที่จะทางานอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของทุ น
ปั ญญาและความรู ้ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2546, น. 16)
ความหมายของความรู้
ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของความรู ้ ไว้ดงั นี้
Senge (1990, p. 3) ได้ให้นิยามของความรู ้ หมายถึง ความสามารถที่นาไปสู่ การกระทาที่
มีประสิ ทธิภาพ
Davenport & Prusak (1998, p. 53) ได้กล่าวว่าความรู ้ หมายถึง กรอบของการผสมผสาน
กันของประสบการณ์ ค่านิยม บริ บท สารสนเทศ และการรู ้แจ้งที่ช่ าชอง ทาให้เกิดกรอบงานสาหรับ
การประเมิ นค่า และการประสานประสบการณ์ กบั สารสนเทศใหม่ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นและถูก
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของผูร้ ู้
บดิ นทร์ วิจารณ์ (2553, น. 35) ได้ใ ห้นิ ยามของความรู ้ ไว้ว่า ทรั พ ย์สิ นขององค์ก รอัน
ได้แก่ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยี การปฏิบตั ิงาน ระบบปฏิบตั ิงานต่างๆ บนพื้นฐานของความรู ้
ของความชานาญ
ส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (2553, น. 37) ได้ใ ห้
ความหมายของความรู ้ ไว้ว่า สิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า การได้ยิน การได้ฟัง การคิด
หรื อปฏิ บตั ิ ความเข้าใจ ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิ บตั ิ และทักษะที่ ได้รับมาจาก
องค์กร และการเรี ยนรู ้ในแต่ละสาขา
ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 243) ได้ให้ความหมายของความรู ้ คือ สิ่ งที่ สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้า หรื อประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิ งปฏิ บตั ิและทักษะ สิ่ งที่
ได้รับ มาจากการได้ยิน ได้ฟั ง การคิ ด หรื อการปฏิ บตั ิ ค วามเข้า ใจหรื อสารสนเทศที่ ไ ด้รั บจาก
ประสบการณ์
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กล่ าวโดยสรุ ป ความรู ้ คื อผลที่ ได้จากการเรี ยนรู ้ การศึ กษาค้นคว้า ประสบการณ์ และ
ความชานาญของบุ คลแต่ละคนที่สั่งสมมาทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ (อายตนะภายนอกทั้ง 6)
แล้วนาความรู ้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนเรี ยนซึ่ งกันและกันจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาทรั พยากรบุ คคลและพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความรู ้ และเกิ ดการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม
ประเภทของความรู้
Nonaka & Takeuchi (1995, p. 12-14) ได้แบ่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภทคือ ความรู ้ที่แจ้ง
ชัด (explicit knowledge) และความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge) ความรู้ที่แจ้งชัด (explicit
knowledge) นั้น เป็ นความรู ้ที่จบั ต้องได้ (objective) และมีเหตุผล (rational) สามารถแสดงผ่านออก
ได้ทางคาพูดและตัวเลขทั้งยังแบ่งปั นได้ในรู ปแบบของข้อมูล สู ตรทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี การ
แก้ปั ญ หา คู่ มื อ ฐานข้อ มู ล และอื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ งสามารถน ามาประยุ ก ต์ใ ช้ร่ ว มกับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ความรู้แบบภายในตัวบุคคล (tacit knowledge) นั้น เป็ นความรู ้เฉพาะตัว (subjective) และ
ความรู้ เชิ งประสบการณ์ (experiential) ยากที่ จะถ่ายทอดหรื อแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่ นได้โดยง่ าย ตัวอย่าง
ของความรู ้ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู ้ความชานาญ ความเชื่ อ อุดมคติ คุ ณค่า และรู ปแบบ
ความคิดที่หยัง่ รากลึกอยูภ่ ายในตัวเรา
จะเห็นได้วา่ ธรรมชาติของประเภทความรู ้ต่างๆ จะแตกต่างตรงกันข้าม อาทิ ความรู ้แบบ
แจ้งชัด (explicit knowledge) กับความรู ้แบบอยูภ่ ายในตัวบุคคล (tacit knowledge) ความรู้ที่จบั ต้อง
ได้ (objective knowledge) กับความรู ้ เฉพาะตัวยากที่จะถ่ายทอด (subjective knowledge) ความรู้
ส่ วนตัว (personal knowledge) กับความรู ้ของกลุ่ม (collective knowledge) ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ์
กัน (dynamic interaction) ระหว่างความรู ้ประเภทต่างๆ ที่ตรงกันข้ามจะนาไปสู่ กระบวนการสร้าง
ความรู ้ เมื่อพิจารณาสัดส่ วนความรู ้ ท้ งั 2 ประเภท จะพบว่าความรู ้ ในองค์กรส่ วนใหญ่เป็ นความรู ้
ประเภท tacit มากกว่าความรู ้ ประเภท explicit หลายเท่า โดยอาจเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่าง
ประเภทความรู้ tacit : explicit เป็ น 80:20 หรื อเช่นเดียวกับที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญหลายท่านกล่าวไว้วา่ ถ้าจะ
เปรี ยบเที ยบกับ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ เช่ น ภู เขาน้ าแข็ง เราสามารถเปรี ย บเที ย บได้ว่า explicit
เปรี ยบเสมือนส่ วนของภูเขาที่โผล่ข้ ึนน้ าขึ้นมา ซึ่ งส่ วนน้อยมาก (ประมาณ 20% ของทั้งหมด) เมื่อ
เที ยบกับส่ วนของภูเขาที่ อยู่ใต้น้ า ซึ่ งมากถึ ง 80% (เป็ นส่ วน tacit) (สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ ,
2548, น. 16) ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ความรู้ที่แจ้งชัด
(Explicit Knowledge)
อธิ บายได้ แต่ยงั ไม่ถูก
นาไปบันทึก
ci

อธิบายได้
แต่ไม่อยากอธิบาย
ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นคน
(Tacit Knowledge)

(1)
(2)

อธิ บายไม่ได้
(3)

ภาพที่ 2.1 ภูเขาน้ าแข็งแสดงการเปรี ยบเทียบความรู ้ (ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548, น.
(
16)
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุ กรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย (2540, น. 54) ได้แบ่งความรู ้
ออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ความรู ้ก่อนประสบการณ์ (priori knowledge) คือความรู ้ที่ไม่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์
2. ความรู้ ห ลัง ประสบการณ์ (posteriori knowledge) คื อ เป็ นความรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นหลัง มี
ประสบการณ์แล้ว
3. ความรู้โดยประจักษ์ (knowledge by acquaintance) คือความรู ้ ที่เกิ ดจากสิ่ งที่ถูกรู ้ ซ่ ึ ง
ปรากฏโดยตรงต่อผูร้ ู ้ผา่ นทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย หรื อใจ
4. ความรู ้โดยบอกเล่า (knowledge by description) คือความรู ้ที่เกิดจากการบอกเล่า
5. ความรู้เชิงประจักษ์ หรื อความรู้เชิงประสบการณ์ (empirical knowledge) คือความรู้ที่
ได้รับจากประสบการณ์ หรื อความรู้หลังประสบการณ์
6. ความรู้โดยตรง (immediate knowledge) คือความรู ้ที่ได้รับโดยอาศัยสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่
การได้ยนิ ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส และรับรู้ทางใจ
7. ความรู้เชิงปรวิสัย หรื อความรู้เชิงวัตถุวิสัย (objective knowledge) คือความรู ้ที่เกิดจาก
เหตุผล หรื อประสบการณ์ที่สามารถอธิ บาย หรื อทดสอบให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้อย่างที่ตนได้รู้
วิจารณ์ พานิ ช (2547, น. 62-68) ได้แบ่งประเภทความรู ้ ออกเป็ น 3 ชนิ ด ตามลักษณะที่
ปรากฏคือ
1. ความรู้ที่ฝังในคน (tacit knowledge) ฝังอยูใ่ นความคิด ความเชื่ อค่านิ ยมที่คนได้มาจาก
ประสบการณ์ ข้อสังเกตที่สั่งสมมานานจากการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงจนเป็ นความรู้ที่มี
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คุ ณค่าสู ง แต่แลกเปลี่ ยนยาก ความรู ้ ที่ฝังลึ กนี้ ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงมาเป็ นความรู้ ที่เปิ ดเผยได้
ทั้งหมด แต่จะต้องเกิดจากการเรี ยนรู ้ความเป็ นชุมชน เช่น การสังเกต การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ทางาน
2. ความรู้ ที่ เปิ ดเผย (explicit knowledge) หรื อความรู ้ ที่ชัดแจ้งรู ้ ก ันทัว่ ไป พบเห็ นได้
โดยทัว่ ไปในหนังสื อ ตารา สื่ อต่างๆ เป็ นต้น การเข้าถึงและแลกเปลี่ยนเป็ นไปได้ยาก
3. ความรู ้ ที่แฝงอยูใ่ นองค์กร (embedded knowledge) แฝงอยู่ในรู ปกระบวนการทางาน
คู่มือ กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลง ตารางการทางาน บันทึกการทางาน
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มพูนผลผลิ ต
แห่งชาติ (2548, น. 4) ได้แบ่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู ้ ที่ อ ยู่ใ นตัว บุ ค คล (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ ไ ด้จ ากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุ คคลในการทาความเข้า ใจในสิ่ งต่ างๆ เป็ นความรู ้ ที่ไ ม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์ อกั ษรได้โดยง่าย เช่ น ทักษะในการทางาน ฝี มือ
หรื อการคิดเชิงสร้างสรรค์ บางครั้งจึงเรี ยกว่าความรู ้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่ น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรี ยกว่าเป็ น
ความรู้แบบรู ปธรรม
สามารถสรุ ปได้ว่า ความรู ้ มี 2 ประเภท คือความรู ้ ที่แจ้งชัดเป็ นความรู ้ ประเภทรู ปธรรม
สามารถเข้าถึงได้ง่ายถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ได้ เช่น หนังสื อ คู่มือ ฐานข้อมูล แนวคิดทฤษฎี
สื่ อต่างๆ เป็ นต้น ในส่ วนความรู ้ ที่อยู่ในตัวบุ คคลเป็ นความรู ้ ที่ไ ม่แจ้ง ชัดจัดเป็ นความรู ้ ป ระเภท
นามธรรม เกิ ดจากการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะจนเกิ ดความชานาญกลายเป็ นองค์ความรู ้ เฉพาะ
บุคคล ถ่ายทอดแบ่งปั นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ยาก ต้องอาศัยการสังเกต การทางานร่ วมกัน การ
คลุกคลีกบั บุคคลนั้นเป็ นเวลานานๆ จึงจะรู้ได้
2.1.2 แนวคิดการจัดการความรู้
แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้เริ่ มต้นและเป็ นที่นิยมอย่างสู ง
ในช่วงปี ค.ศ. 1995-1996 หลังจากที่ Kujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi ตีพิมพ์หนังสื อที่ชื่อว่า
“The Knowledge Creating company” ออกมาเผยแพร่ ซึ่ งทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเรื่ อง
การสร้ า งและกระจายความรู ้ ใ นองค์ ก รระหว่ า งความรู ้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตัว คนความรู ้ โ ดยนัย (Tacit
Knowledge) กับความรู ้ ที่อยู่ในรู ปแบบสื่ อเอกสารความรู ้ ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้
โมเดล SECEI–Knowledge Conversion ดังแสดงในภาพที่ 2.2

19

Tacit Knowledge to Explicit Knowlede
Socialization

Externalization

Tacit Knowledge
from
Explicit Knowledge
Internalization

Combination

ภาพที่ 2.2 Knowledge Conversion (ที่มา: Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 62)
1. การขัดเกลาทางสังคม (socialization) เป็ นกระบวนการของการแลกเปลี่ ยนความรู้
โดยนัย ผ่า นการแบ่ ง ปั นประสบการณ์ จ ากการที่ ไ ด้อยู่ใ นสภาพแวดล้อ มเดี ย วกัน โดยที่ บุ ค คล
สามารถรับรู้ได้โดยนัยได้จากการสังเกตการ การเลียนแบบ หรื อการนาไปปฏิบตั ิ
2. การทาให้ปรากฏชัด (externalization) เป็ นกระบวนการสร้ างและแบ่งปั นความรู ้จากการ
แปลงความรู ้ ที่ ฝั ง อยู่ใ นคนให้เป็ นความรู ้ ที่ ชัดแจ้ง (ความเข้า ใจที่ ฝัง ลึ ก สู่ ค วามรู ้ ที่ ชัดแจ้ง ) เป็ น
รู ปแบบที่ ตอ้ งการให้มองเห็ นถึ งความเข้าใจที่ ฝังลึ กและเปลี่ ยนเป็ นความรู ้ ที่ชัดเจนนั้น สามารถ
นามากาหนดเป็ น “กระบวนการสร้ างความรู ้ ที่เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับความเข้าใจที่ฝังลึกที่จะทาให้
เกิดความชัดเจน โดยไม่มีลกั ษณะของการเปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์ แนวคิดสมมติฐานหรื อวิธีการ”
(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 4)
3. การผนวกความรู้ (combination) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง
ทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ และรวบรวมความรู ้เหล่านั้นให้เป็ นระบบเป็ นองค์ความรู้ โดยความรู้จะมา
จากการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ความรู ้ ข องแต่ ล ะคน และความรู ้ ผ่า นสื่ อ หรื อช่ อ งทางต่ า งๆ ในการ
ไหลเวียนของความรู ้ เช่น การประชุม การติดต่อผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. การปลู ก ฝั ง ความรู้ ใ ห้เ ข้า ไปอยู่ใ นตัว ของบุ ค คล (internalization) ถื อ ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงสุ ดท้าย การแบ่งปั นความรู ้ และสร้างความรู ้จากความรู ้ที่ชดั แจ้งไปสู่ ความรู ้ที่ฝังอยูใ่ น
คน เกิดขึ้นโดยการกระจายความรู ้และทาให้มนั ฝังลึกลงไปเป็ นเหมือนลักษณะนิ สัย และเป็ นความ
เข้าใจใหม่ๆ เป็ นการทบทวนรู ปแบบทางจิตภายใน เรี ยกได้อีกอย่างว่า “การเรี ยนรู้โดยปฏิบตั ิ”
ความรู ้ ประสบการณ์ การฝึ กฝนที่ดีที่สุด บทเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ และอื่นๆ ผ่านกระบวนการ
แปลงการขัดเกลาทางสังคม ลักษณะภายนอกและการผนวกกัน ไม่สามารถหยุดขั้นตอนหนึ่ งใน
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ขั้นตอนใดเหล่ านี้ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นบุ คคลที่ มี ความเข้าใจที่ ฝังลึ กนั้นอยู่แล้ว ความเข้าใจเป็ น
พื้นฐานของสาธารณะหรื อความรู ้ทางเทคนิ ค ความรู ้เหล่านี้ จะเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่าให้กบั บุคคลเพื่อ
สังคมและองค์กรของพวกเขา เพื่อให้การสร้างความรู ้ขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจที่ฝัง
ลึ กสาหรั บการเปลี่ ยนแปลงจะเริ่ มขึ้ นอี กครั้ ง ความเข้าใจที่ ฝังลึ กที่ มีการสั่งสมมาอยู่แล้วของตัว
บุ ค คลนั้น ต้องมี ก ารส่ ง ต่ อไปเป็ นระดับ สาธารณะให้กบั กลุ่ ม คนหรื อองค์ก รอื่ นๆ เพื่ อเป็ นการ
เริ่ มต้นวงจรความรู ้ (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 69) ซึ่ งจะเริ่ มต้นขึ้นเมื่อประสบการณ์และข้อมูล
ถูกส่ งต่อผ่านทางการสังเกต การเลี ยนแบบ และการฝึ กฝน จากนั้นจะกลับมาสู่ การเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของระบบ ความรู ้ น้ ี จะเป็ นรู ปแบบและเปลี่ ยนไปเป็ น ความเข้าใจที่ชัดเจนโดยใช้การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ และการสร้างต้นแบบ เป็ นส่ วนหนึ่ งในภาพรวม ต่อมาก็จะเป็ นระบบเป็ นความเข้าใจที่
ฝังลึก
ในการอธิ บาย ทาให้หนังสื อดังกล่าวมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อวงการธุ รกิจตั้งแต่ปี 1997 เป็ นต้น
มาผูน้ าทางธุ รกิ จมากมายต่า งตระหนักถึ ง ความส าคัญของการจัดการความรู ้ อี กทั้งมี ก ารตี พิม พ์
หนัง สื อที่ เกี่ ย วกับ แนวคิ ดนี้ ออกเป็ นจานวนมากและได้รับ ความนิ ย มต่ อมา ได้แก่ “Intellectual
Capital” ของ Tom Stewart “The New Organization Wealth” ของ Karl-Erik Sveiby และ “The Ken
Awakening” ของ Debra Amiotion (ปณิ ตา พ้นภัย, 2544, น. 21)
สาหรั บประเทศไทย โดยเฉพาะองค์กรภาคราชการ ได้เริ่ มนาการจัดการความรู ้ มาเป็ น
เครื่ องมือทางการบริ หาร เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธี ก าร
บริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งเนื้ อหาของพระราชกฤษฎี กาฉบับนี้ ได้วางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริ หารความรู ้ของส่ วนราชการใน มาตรา 11 โดยมีขอ้ ความว่า
“ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู ้
ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ในการปฏิ บตั ิ ราชการได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถสร้ างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
และในส่ วนคู่มื อการดาเนิ นการตามพระราชกฤษฎี ก าดัง กล่ า วของส านัก งาน ก.พ.ร.
ในหมวดที่ 3 : แนวทางการพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยกาหนดแผนปฏิบตั ิ
ดังนี้
- สร้างระบบให้สามารถรับรู ้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
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- ประมวลผลความรู ้ ในด้านต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้า ราชการเพื่ อ ให้ เ ป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ใ นวิ ช าการสมัย ใหม่ และปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและมีคุณธรรม
- สร้างความมีส่วนร่ วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อพัฒนาในงานให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ ไว้ดงั นี้
Tiwana (2001, p. 5) ได้ให้ความหมาย การจัดการความรู้ คือกระบวนการจัดการความรู้
ขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ธุ รกิจ และดารงไว้ซ่ ึ งการได้เปรี ยบในการแข่งขัน โดยการสื่ อสาร
และการประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าอันนาไปสู่ ความเจริ ญที่เป็ นคุณค่าสู งสุ ด
ของธุ รกิจ
Marquardt (2002, p. 247) ได้นิยามความหมายของการจัดการความรู ้ไว้อย่างครอบคลุม
ว่า การจัดการความรู ้ หมายถึ ง การเข้าถึ ง การจัดการ การเก็บรั กษา การส่ งผ่าน การใช้ประโยชน์
ความรู ้และประสบการณ์ท้ งั ภายในและภายนอกองค์กร โดยองค์กรจะจัดเก็บความรู ้ไว้ในฐานข้อมูล
พิเศษ เรี ยกว่า ฐานความรู้ (knowledge base)
Henrie & Hedgepeth (2003, p. 25-38) กล่าวถึ งการจัดการความรู ้วา่ เป็ นระบบบริ หาร
จัดการทรัพย์สินความรู ้ขององค์กรทั้งที่เป็ นความรู้โดยนัยและความรู ้ที่เห็ นได้อย่างชัดแจ้ง ระบบ
การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจาแนกความรู ้ การตรวจสอบความรู ้ การจัดเก็บ
ความรู ้ที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว การเตรี ยมการกรองความรู ้และการเตรี ยมการเข้าถึ งความรู ้ ให้กบั
ผูใ้ ช้ ทั้งนี้โดยมีหลักการที่สาคัญคือ ทาให้ความรู ้ถูกใช้ถูกปรับเปลี่ยนและถูกยกระดับให้สูงขึ้น
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547, น. 15-16) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การจัดการความรู ้ มาจากคาว่า
Knowledge และ Management หมายถึง การจัดการสารสนเทศ (Information) และการบริ หารคน
(People) ในทุ กองค์กรมีการใช้สารสนเทศ ที่ จดั เก็บไว้ในรู ปแบบดิ จิทลั และจัดเก็บความรู ้ ใหม่ที่
บุคคลในองค์กรมี เพื่อเผยแพร่ และแบ่งปั นการใช้สารสนเทศในองค์กร จึงจาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ระบบอินทราเน็ต และโซลูชนั่ กรุ๊ ปแวร์ เป็ นเครื่ องมือ โดยการจัดเก็บความรู ้น้ นั ไม่
เพี ย งพอเฉพาะความรู ้ ใ นองค์ก ร แต่ เป็ นความรู ้ นอกองค์ก รที่ เป็ นประโยชน์ต่อการท างานของ
องค์กรด้วย
พรธิ ด า วิ เ ชี ย รปั ญ ญา (2547, น. 32) ได้ ใ ห้ ท ัศ นะว่ า การจัด การความรู ้ หมายถึ ง
กระบวนการที่ เป็ นระบบเกี่ ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิ ด การกระทาตลอดจน
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ประสบการณ์ ของบุคคลเพื่อสร้ างเป็ นความรู ้ หรื อนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะแหล่งข้อมูลที่
บุ ค คลสามารถเข้า ถึ ง ได้โดยอาศัย ช่ องทางต่ า งๆ ที่ องค์ก รจัด เตรี ย มไว้ เพื่ อนาความรู ้ ที่ มี อยู่ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปั นและถ่ายโอนความรู ้ และในที่สุดความรู ้ที่
มีอยู่จะแพร่ กระจาย และไหลเวียนทัว่ องค์กรอย่างสมดุ ล และเป็ นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตและองค์กร
วิจารณ์ พานิช (2548, น. 17) ให้ความหมายการจัดการความรู ้ ว่าเป็ นกระบวนการร่ วมกัน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรหรื อหน่วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู ้ในการทางานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ดีข้ ึนกว่าเดิมโดยมีเป้ าหมายพัฒนางานและคน
กล่ า วโดยสรุ ป การจัดการความรู ้ ป ระกอบไปด้วยชุ ดของการปฏิ บ ัติง านที่ ถู ก ใช้โดย
องค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ รวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู ้ในองค์กร
อย่างเป็ นระบบจากเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการเรี ยนรู ้ภายในองค์กรอันนาไปสู่ การจัดการ
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รและประสงค์ที่ จะได้
ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปั นภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน เพื่อความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน หรื อเพื่อเพิม่ ระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น
2.1.3 แนวคิดการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา
สถานการศึกษาเป็ นองค์กรที่ให้บริ การด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ้ให้แก่บุคคล และ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้ความก้าวหน้าด้านความรู ้และทักษะที่จาเป็ น เพื่อดารงชี วิต และการปรับตัวเข้า
อยูก่ บั สังคมในยุคปั จจุบนั สามารถนาความรู ้ไปแก้ไขปั ญหาและปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวิตประจาวันให้
มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้บรรทัดฐานของสังคม มีความเข้มแข็งและสามารถเพิ่มอานาจในการแข่งขัน
ในระดับสากล พร้ อมทั้งสร้ างความมัน่ คงให้แก่ประเทศชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดการ
ความรู ้จึงเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติที่ส่งผลต่อคุณภาพประสิ ทธิ ภาพ
และผลสาเร็ จทางด้า นการศึ กษาของสถานศึก ษา ดังที่ ส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2553, น. 12-16) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู ้ในถานศึกษาว่า
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา จัดเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการเตรี ยมความพร้ อม และปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์
บนโลกอย่างรอบด้านและรวดเร็ ว ตลอดจนเป็ นการรับรองรับการเปิ ดเสรี ทางการศึกษามีการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่ งรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่าง
มีคุณภาพ อาทิ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงอย่างมีคุณภาพ และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม
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ในการบริ หารจัดการศึกษา และในการปฏิรูปการศึกษามีทิศทางในการปฏิรูป คือ 1) พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ และ 3) พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา
นอกจากนั้น สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2552, น. 52-61)
ได้สรุ ปการจัดการความรู ้ในสถานศึกษาไว้วา่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ)
โดยกลุ่ ม พัฒ นาระบบบริ ห ารได้ร่ ว มมื อ กับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาน าการจัด การความรู ้ สู่ อ งค์ก ร
การศึ กษา และมี รูปแบบในการดาเนิ นงานที่ แตกต่างกันตามบริ บท โดยเริ่ มขับเคลื่ อนในปี พ.ศ.
2548-2549 และขยายผลครอบคลุ ม ทุ ก เขตพื้ นที่ ในปี พ.ศ. 2550 ได้ใ ห้ก ารสนับ สุ นนโดยการ
ฝึ กอบรมให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้า ใจในการจัด การความรู้ มี ก ารจัด สรรงบประม าณ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีข้ ึนตอน
การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ องค์ก รทางการศึ ก ษาพื้ นฐาน อาทิ ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษา สถานการณ์ ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นฐานโดยการนาความรู ้ ในองค์กรและความรู ้ ใหม่มา
บูรณาการร่ วมกันเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและขยายผลในทุกส่ วนขององค์กรและองค์กรอื่นๆ
2. สนับสนุ นให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาการจัดการความรู ้ ไปใช้ในการดาเนิ นงานบน
พื้นฐานความคิด ทุนทางความรู้และวัฒนธรรมองค์กร ประสบการณ์การทางาน เพื่อวางแผนในการ
จัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษานั้นๆ
3. ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาร่ วมเรี ยนรู ้เป็ นทีมและเปิ ดรับความรู ้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ในยุคโลกาภิ วตั น์ โดยส่ ง เสริ มความสัม พันธ์ ข องบุ คคลทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรให้มี การ
เผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์ซ่ ึ งกันอย่างต่อเนื่อง
4. สร้ า งเสริ มศัก ยภาพที ม งานและบุ คลากรแกนนาในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานให้มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการความรู ้และการสื่ อสารระหว่างบุคคลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทัว่ ถึงทั้งองค์กร
5. สนับสนุ นและพัฒนาการจัดการความรู ้ โดยความร่ วมมื อของบุ คคลในองค์กร มี การ
วิเคราะห์ประสบการณ์ รู ปแบบการจัดการความรู ้ที่เหมาะสมซึ่ งจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพแก่องค์กร
เพิม่ ขึ้น
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ยนพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ นั้น คู่ มื อ
ปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา (2557, น. 18-19) ได้กาหนดหลักการจัดการ
ความรู ้เพื่อพัฒนาไปสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
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1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมตามสาระและหน่วยการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การโดย 1) วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รและเนื้ อ หา 2) มาตรฐานการเรี ย นรู ้ 3) ผลการเรี ย นที่ ค าดหวัง
4) ออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
2. จัดการบวนการเรี ยนรู ้ให้ยืดหยุน่ ตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน ตลอดจนผูท้ ี่ มีความสามารถพิเศษ และผูท้ ี่ มี
ความบกพร่ อง หรื อด้อยโอกาส โดยฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ตาม
การประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาในชี วิตประจาวัน การเรี ยนรู้จากประสบการณ์และ
การปฏิบตั ิจริ ง สร้างสถานการณ์ตวั อย่าง
3. การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักการอ่านและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง การผสมผสานความรู ้ต่างๆ ให้
สมดุลกัน
4. การปลูกฝังผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม
5. จัดบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อการจัดการความรู ้และการเรี ยนรู้
6. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานงานความร่ วมมือเครื อข่ายผูป้ กครอง ชุ มชน ท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ จัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่ วมกันพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
7. จัดให้มีการนิ เทศการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ โดยเป็ นการนิ เทศที่
ร่ วมมื อช่ วยเหลื อกันแบบกัล ยาณมิ ตร นิ เทศแบบเพื่อนช่ วยเพื่ อน เพื่ อพัฒนาการจัดการความรู ้
พัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันกับบุคลากรภายในสถานศึกษา
8. ส่ งเสริ มให้ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ (การวิจยั ในชั้นเรี ยน)
9. ส่ ง เสริ มให้ ค รู ได้ มี ก ารพัฒ นา วิ ธี ก ารจัด การความรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ อ ย่ า ง
หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม
10. จัดกิจกรรพัฒนาผูเ้ รี ยนได้แก่
10.1) จัดกิ จกรรมแนะแนวโดย 1) จัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
2) จัดทาแผนการเรี ยนรู้ แบบบันทึกและการจัดทาสื่ อ 3) ให้คาปรึ กษาแก้ไขข้อบกพร่ องและพัฒนา
ตนเอง 4) ให้คาปรึ กษาการศึกษาต่อและแนะนาอาชีพ
10.2 จัดกิ จกรรมนักเรี ยนโดย 1) สนับสนุ นเกื้ อกูลตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ เช่ น
โครงงาน 2) ส่ งเสริ มความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผูเ้ รี ยน 3) ส่ งเสริ มการ
ทาประโยชน์ต่อสังคม ต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนา 5) จัดทากิจกรรมการเรี ยนรู้และ
จัดหาอุปกรณ์ 6) จัดทาแผนจัดกิจกรรม แบบบันทึก รายงานผล
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สรุ ปได้วา่ การจัดการความรู ้ในสถานศึกษาถื อเป็ นกระบวนการและเป็ นกลไกสาคัญใน
การส่ งเสริ มผลักดันให้สถานศึกษามีพฒั นาการไปสู่ สถานะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในอนาคตได้
2.1.4 แนวคิดกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ถือเป็ นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิ ดพัฒนาการของความรู ้ หรื อการจัดการความรู ้ ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ได้มีนกั วิชาการ
กล่าวไว้ ดังนี้
Wiig (1993, p. 51) ได้นาเสนอวงจรการจัดการความรู้ คือวิธีการที่ความรู้ถูก สร้างขึ้นและ
ใช้สาหรับบุคคลหรื อเป็ นองค์กร ซึ่ งมีข้ นั ตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) การสร้างความรู้
2) การยึดถือความรู้ 3) การรวบรวมความรู้ และ 4) การใช้ความรู้ โดยมีรายละเอียดของวงจรการ
จัดการความรู้ของ Wiig ดังภาพที่ 2.3

สร้างความรู้

เรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ ส่ วนบุ ค คล
การศึกษาและการฝึ กอบรมในระบบ
แหล่งปั ญญา สื่ อ หนังสื อ เพื่อน

ยึดถือความรู้

ในคน ในรู ปแบบที่เป็ นรู ปธรรม เช่ น
หนังสื อ

รวมความรู้

ระบบการจัดการความรู้
(อินทราเน็ตฐานข้อมูล)

ใช้ความรู้

ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ง า น ฝั ง อ ยู่ ใ น
กระบวนการทางาน

ภาพที่ 2.3 วงจรการจัดการความรู้ (ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Wiig, 1993)
Ernst & Young (1999) ได้กล่ าวถึ ง กระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 4
กระบวนการ ดังนี้ 1) การกาเนิ ดความรู ้ 2) การแสดงความรู้ 3) การรวบรวมความรู้ และ 4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้
Liebowitz (2000) ได้กล่าวถึงรู ปแบบในการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสารสนเทศเป็ นความรู้ 2) การกาหนด และตรวจสอบความรู ้ 3) การสื บค้นและ
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เก็บรักษาความรู ้ 4) การจัดระบบความรู้ 5) การเรี ยกใช้และการประยุกต์ความรู้ 6) การรวบรวม
ความรู้ 7) การเรี ยนรู้ 8) การสร้ างความรู ้ ใหม่ โดยการคิ ดอย่างสร้ างสรรค์ การทดลอง และวิจยั
และ 9) การกระจายความรู้/การขายความรู้
Nonaka & Takeuchi (2001) ได้เสนอว่า กระบวนการจัดการความรู ้ ป ระกอบด้วย
6 ขั้นตอนคือ 1) การกาหนด 2) การสร้ าง 3) การแสวงหา หรื อการยึดกุมความรู ้ 4) การกลัน่ กรอง
5) การแลกเปลี่ยน และ 6) การใช้ความรู้
Turban (2001) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการความรู ้ประกอบด้วย การสร้าง (Create) การ
ดักจับและเก็บ (Capture and Store) การเลือกหรื อกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) และการ
ใช้ (Use) ดังแสดงในภาพที่ 2.4
Create

Capture and Store

Refine

Distribute

Use

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการจัดการความรู ้ (ที่มา: Turban, 2001)
Marquardt (2005, p. 240-301) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู ้ ประกอบด้วยกระบวนการ
จัดการความรู ้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การแสวงหาความรู ้ (Acquisition) (2) การสร้างความรู้ (Creation)
(3) การจัดเก็บความรู ้ (Storage) (4) การวิเคราะห์และจัดแหล่งข้อมูล (Analysis and Data Mining)
(5) การถ่ายโอนและการเผยแพร่ ความรู ้ (Transfer and Dissemination) (6) การประยุกต์ใช้และการ
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเที่ยงตรง (Application and Validation)
Bergeron (2003, p. 83-89) ได้กล่าวถึ งรู ปแบบการจัดการความรู ้ วา่ เป็ นกระบวนการที่
เป็ นวัฏจักร มีความเป็ นพลวัต คือเปลี่ยนแปลงเสมอตามกาลเวลา การสร้างหรื อการแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation or Acquisition) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การปรับปรุ งความรู้
(Knowledge Modification) (2) การใช้ (Immediate Use) (3) การบันทึกความรู้ (Archiving) (4) การ
ถ่ายโอนความรู ้ (Transfer) (5) การแปลความหมาย (Translation/Repurposing) (6) การเข้าถึงผูใ้ ช้
(User Access) และ (7) การกาจัด (Disposal) จากวัฏจักรดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นภาพที่ 2.5 ได้
ดังนี้
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Immediate
Use

Use Access

Knowledge
Modificatio
n
Knowledge
Creation or
Acquisition

Archiving

Translation/
Archiving
Transfer

Disposal

Transfer

ภาพที่ 2
รูปแบบการ
ภาพที
่ 2.5 รู ปแบบกระบวนการจัดการความรู้วฏั จักรองค์กร (ที่มา: Bergeron, 2003, p. 59)
จัดการ

Marali (2002, p. 44-45) ได้เสนอการจัดความรู้ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน และมีลกั ษณะ
เป็ นพลวัตรของการจัดการความรู ้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความรู ้ ระบุหรื อกาหนดความรู ้ ที่
องค์กรของ
องค์กรต้องการใช้เพื่อการพัฒนา โดยเป็ นความรู้ที่ได้จากภายนอกองค์กรทั้งปั ญหาและโอกาสที่
Bergeron
สามารถน
ามาใช้พ ฒ
ั นาองค์ก รได้ ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความรู้ เพื่อให้ไ ด้ก ลวิธีที่ จะใช้ใ นการ
(2003: 95)
แก้รูปปั ญแบบการ
หา และเพื่อพัฒนางาน ความรู ้ที่สร้ างขึ้นนี้ ควรเป็ นความรู ้ใหม่ที่องค์กรยังไม่เคยมี และอาจ
ได้จัจดากความรู
้ไม่ชดั แจ้ง (tacit knowledge) ออกมาให้มากที่สุด ขั้นตอนที่ 3 การเก็บความรู ้ เป็ นการ
การความรู้
นาความรู ้ ไม่ชัดแจ้ง (tacit knowledge) ที่ ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาจัดเก็บในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้
ของ
สะดวกต่
อการใช้ การจัดเก็บความรู ้ ขั้นตอนนี้ จะทาให้ได้ความรู ้ ประเภทความรู ้ ที่ชดั แจ้ง (explicit
Demarest
knowledge) ออกมา ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ ยนความรู ้ เป็ นการนาความรู ้ ที่ไ ด้ไปเผยแพร่ ใ ห้
การจัดการ
บุคลากรในองค์กรได้นาไปใช้เพื่อการแก้ปัญหา หรื อเพื่อพัฒนางาน การแลกเปลี่ยนความรู ้ จะช่วย
ความรู้ของ
ให้องค์กรได้ความรู ้ ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่ 5 การแสวงหาความรู ้ ใหม่ ความรู ้ ที่องค์กรมีอยู่เมื่ อ
Demarest
นานไปอาจจะเก่
าและใช้ประโยชน์ไม่ได้ อาจไม่ทนั สมัยหรื อบริ บทองค์กรเปลี่ยนไปไม่เหมาะสม
(1997)ได้
กับแบ่
ความรู
้ที่องค์กรเดิมมีอยู่ การแสวงหาความรู ้ใหม่ อาจเริ่ มจากความรู ้ที่ฝังลึกในคนที่อยูใ่ นองค์กร
ง
กระบวนการจัดการความรู ้ 5 ขั้นตอน มีลกั ษณะเป็ นพลวัตรต้องมีการดาเนิ นการอยูเ่ สมอ
กระบวนการ
เพราะความรู ้ เกิ ดขึ้นใหม่ทุกเวลา เนื่ องจากการแข่งขันทางด้นเทคโนโลยี สารสนเทศในเวทีโลกมี
จัดการความรู้
สู งดังแสดงในภาพที่ 2.6
ความรู้วฏั จักร

เป็ นการสร้ าง
ความรู้

(Knowledge
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การกาหนดความรู ้
การแสวงหาความรู ้ใหม่

การสร้างความรู้

การแลกเปลี่ยนความรู้

การจัดเก็บความรู ้

ภาพที่ 2.6 แสดงพลวัตของการจัดการความรู้ (ที่มา: ดัดแปลงมากจาก Marali, 2002)
McNurlin & Sprague (2006, p. 544) ได้แบ่งกระบวนการซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการจัดการ
ความรู ้ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การสร้ างและการรวบรวมความรู ้ (Knowledge creation and
capture) (2) การจัดระบบและประเภทความรู้ (Knowledge organization and categorization)
(3) การแพร่ กระจายและการเข้าถึงความรู้ (Knowledge distribution and access) และ (4) การซึ มซับ
และนาความรู ้ไปใช้ใหม่ (Knowledge absorption and reuse)
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546, น. 133-153) ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการนาเสนอระบบ
การจัดการความรู้สาหรับองค์กรภาคเอกชน พบว่า ขั้นตอนการจัดการความรู ้มี 6 ขั้นตอนใหญ่ และ
ขั้นตอนย่อย สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) การกาหนดความรู ้ 2) การแสวงหาความรู ้ 3) การสร้างความรู ้
4) การแบ่งปั นความรู ้ 5) การใช้ความรู ้ และ 6) การเก็บรักษาความรู ้
บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2547, น. 54) กล่ าวว่า การจัดการความรู ้ มี 7 กระบวนการ
ได้แก่ 1) การค้นหาความรู ้ 2) การสร้ างและแสวงหาความรู ้ 3) การจัดความรู ้ให้เป็ นระบบ 4) การ
ประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู ้ 6) การแบ่งปั นและเปลี่ยนความรู ้ 7) การเรี ยนรู ้
บดิ นทร์ วิจารณ์ (2547, น. 47) ได้กล่ า วถึ ง การจัดการความรู ้ ท วั่ ไปมี 5 กระบวนการ
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ 1) ก าหนดชนิ ดของทุ นปั ญญา (Define) 2) การสร้ างทุ นปั ญญา (Create)
3) การเสาะหาและการจัดเก็บ (Capture) 4) การแบ่งปั น (Share) และ 5) การใช้ประโยชน์ (Use)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ
(2548, น. 5-6) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) ว่าเป็ น
กระบวนการแบบหนึ่ งที่จะช่ วยให้องค์กรเข้าใจถึ งขั้นตอนที่ทาให้เกิ ดกระบวนการจัดการความรู ้
หรื อพัฒนาการของความรู ้ ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน อันประกอบไปด้วย
1) การบ่งชี้ ความรู ้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การประมวล
และกลัน่ กรองความรู ้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู ้ และ 7) การเรี ยนรู้
ขั้นตอนทั้ง 7 ประการนี้ สามารถเขียนเป็ นแผนภาพเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นดังแสดงในภาพที่ 2.7 ดังนี้
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กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management process)
เราต้องมีความรู ้เรื่ องอะไร
เรามีความรู ้เรื่ องนั้น
ความรู ้อยูท่ ี่ใคร อยูใ่ น
รู ปแบบอะไร
จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร
จะทาให้เข้าใจง่ายและ
สมบูรณ์อย่างไร
เรานาความรู ้มาใช้ได้ง่าย
หรื อไม่
มีการแบ่งปั นความรู ้ให้กนั
หรื อไม่
ความรู ้น้ นั ทาให้เกิดประโยชน์

1. การบ่งชี้ความรู ้ (Knowledge Identification)
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition)
3. การจัดการความรู ้ในระบบ
(Knowledge Organization)
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement)
5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access)
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้
(Knowledge Sharing)
7. การเรี ยนรู ้ (Learning)

ทาให้องค์กรดีข้ ึนหรื อไม่

ภาพที่ 2.7 กระบวนการจัดการความรู้ (ที่มา: ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548, น. 5)
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์ (2548, น. 71-82) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสร้างความรู้ 2) การประมวลความรู้ 3) การเผยแพร่ ความรู ้
และ 4) การใช้ความรู้ ในขณะที่วรภัทร์ ภู่เจริ ญ (2549, น.14-15) ได้กล่าวถึ งกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ไว้ 7 ขั้นตอนคื อ 1) การระบุ ค้นหาและการกาหนดความรู ้ (Identify) 2) การเก็บสะสม
(Capture) 3) การประเมินคุณค่า (Select) 4) ฐานความรู้ (Store) 5) การประยุกต์ใช้ (Apply) 6) การ
สร้างความรู ้ใหม่ (Create) และ 7) องค์ความรู้ หรื อนวัตกรรม (Sell)

30

สรุ ปแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ได้มีการจาแนกตามกระบวนการที่มีความเหมือนและต่างกันไปตาม
แนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุ ปกระบวนการจัดการความรู้ได้ตามตารางที่ 2.8 ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎี
Wiig
Ernst & Young Liebowitz
Nonaka
(1993)
(1999)
(2000)
&Takeuchi
กระบวนการ
(2001)


การกาหนดความรู ้



การแสวงหาความรู้


การกลัน่ กรองความรู ้



การสร้างความรู้



การจัดเก็บความรู ้

การแลกเปลี่ยนความรู้




การประยุกต์ใช้ความรู้

การกระจายเผยแพร่ ความรู้
แนวคิดและทฤษฎี
กระบวนการ
การกาหนดความรู ้
การแสวงหาความรู้
การกลัน่ กรองความรู ้
การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู ้
การแลกเปลี่ยนความรู้
การประยุกต์ใช้ความรู้
การกระจายเผยแพร่ ความรู้

Turban
(2001)

Marali
(2002)

Bergeron
(2003)









ตารางที่ 2.8 กระบวนการจัดการความรู้ (ที่มา: ผูว้ จิ ยั )





Marquardt
(2005)
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แนวคิดและทฤษฎี
กระบวนการ
การกาหนดความรู ้
การแสวงหาความรู้
การกลัน่ กรองความรู ้
การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู ้
การแลกเปลี่ยนความรู้
การประยุกต์ใช้ความรู้
การกระจายเผยแพร่ ความรู้
แนวคิดและทฤษฎี
กระบวนการ
การกาหนดความรู ้
การแสวงหาความรู้
การกลัน่ กรองความรู ้
การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู ้
การแลกเปลี่ยนความรู้
การประยุกต์ใช้ความรู้
การกระจายเผยแพร่ ความรู้

McNurlin &
กานต์สุดา
น้ าทิพย์ วิภาวิน บุญดี บุญญากิจ
Sprague
มาฆะศิรานนท์
(2547)
และคณะ
(2006)
(2547)
(2546)



















บดินทร์
วิจารณ์
(2547)







ทิพวรรณ
หล่อสุ วรรณรัตน์

ก.พ.ร.
(2548)

วรภัทร์ ภู่เจริ ญ
(2549)












(2548)











ตารางที่ 2.9 กระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ) (ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
สรุ ปได้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้ ถือเป็ นกระบวนการแบบหนึ่ งที่จะช่วยให้บุคลากร
ในองค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ทาให้เกิ ดการจัดการความรู ้ และการพัฒนาความรู ้ ภายในองค์กร
เป็ นระบบและมีทิศทางรวมทั้งสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิ งการแข่งขัน โดยสามารถแบ่งกระบวนการจัดการความรู ้ เป็ นหลายขั้นตอนซึ่ ง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้กระบวนการจัดการความรู้ของ Liebowitz (2000), Nonaka &Takeuchi
(2001), Marali (2002), Marquardt (2005), กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546), บดินทร์ วิจารณ์
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(2547), และส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต
แห่งชาติ (2548) มาเป็ นองค์ประกอบในการวิจยั สามารถสรุ ปได้ 6 ด้าน คือ การกาหนดความรู ้ การ
แสวงหาความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้
2.1.5 ความสาคัญและประโยชน์ ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ มีความสาคัญมากสาหรับในทุ กองค์กร เพราะในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ ง
ข้อมู ล ข่ า วสารและการเรี ย นรู ้ บุ ค คลในองค์ก รจึ ง จ าเป็ นต้องมี ก ารเรี ย นรู ้ และพัฒนาความรู ้ อ ยู่
ตลอดเวลาเพื่อนาความรู ้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและสร้ างนวัตกรรม ได้มีนกั วิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความสาคัญของการจัดการความรู ้ ไว้ดงั นี้
Sallis & Jones (2002, p. 2-3) ได้กล่าวว่า ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา ความสนใจในเรื่ องของ
การจัดการความรู ้ได้มีการพัฒนาและแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็ ว องค์กรที่ประสบความสาเร็ จไม่วา่
จะเป็ นสถานศึกษา ธุ รกิจขนาดย่อม หรื อขนาดใหญ่ ได้ใช้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้ขององค์กรเพื่อ
สร้างสรรค์ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าของตนการจัดการความรู ้จึงเป็ นกุญแจสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อ นให้ อ งค์ ก รประสบผลส าเร็ จ ตามที่ มุ่ ง หวัง และเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ อย่า งยิ่ ง ใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั และในอนาคต เนื่ องจาก 1) ความจาเป็ นในการตอบสนองต่อรู ปแบบของ
เศรษฐกิ จ และการแข่งขัน 2) การเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยี 3) ผลผลิ ตและบริ การ
ต้องการความรู้หลากหลายในการพัฒนา 4) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และความเป็ นตลาดโลก 5) ความ
ซับซ้อนของปั ญหาที่เกิดมากขึ้นเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย และต้องจัดการโดยเร็ ว 6) ความจาเป็ นในเรื่ อง
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต การสร้ างสรรค์ความรู ้ ตลอดจนการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงาน
และ 7) ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และความต้องการที่มากขึ้น
Senge (2013) ได้ให้ความสาคัญของการจัดการความรู ้ไว้วา่ การจัดการความรู้เป็ นกุญแจ
ไปสู่ ความเจริ ญเติ บโตขององค์กรในอนาคต เพราะช่ วยให้เกิ ดแนวคิดที่เป็ นประโยชน์เพื่อนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานและบริ บทขององค์กร
บดินทร์ วิจารณ์ (2547, น. 254-256) ได้ให้ความสาคัญของการจัดการความรู ้ไว้ ดังนี้
1. สร้างความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน มีความตื่นตัวต่อความต้องการที่จะการเปลี่ยนแปลง
ต่อบริ บท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีมงานกับองค์กรในการร่ วมคิ ด ร่ วมสร้ าง และ
พัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
3. ก่ อ ให้ เ กิ ดวัฒ นธรรมองค์ก รในการแสวงหาความรู ้ การใฝ่ รู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4. ช่วยให้ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห์อุปสรรค และโอกาสในการ
ปฏิบตั ิ และการพัฒนาที่ชดั เจน มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายได้มนั่ คง
5. เป็ นเครื่ องมื อในการกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน เพื่อการเปลี่ ยนแปลงการปฏิ บตั ิ และ
พัฒนาให้ดีข้ ึน
6. นามาประยุกต์ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแนวคิดการปฏิบตั ิงาน
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึก ษา (2553, น. 7-8) ได้ใ ห้ความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ไว้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาตน พัฒนาบุ คคล และพัฒนาองค์กร ซึ่ งส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อการสื่ อสาร ถ่ายทอดประสบการณ์ และทักษะระหว่างบุคคลและร่ วมกันในเวลาที่
รวดเร็ ว เป็ นการพัฒนางาน และพัฒนาคน
3. ทาให้บุค ลากรมีก ารเรี ยนรู้ ความสามารถ และมี ทกั ษะที่ดีในการปฏิ บตั ิงาน มี การ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้มีความเข้มแข็งและมัน่ คง
4. เป็ นการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบตั ิงาน การผลิต จาเป็ นที่การพัฒนาความรู้ มีการ
จัดการความรู ้ที่นามาใช้ในกิจกรรม ช่วยในการประหยัดเวลาและต้นทุน
5. ช่ วยให้องค์กรดาเนิ นกิ จการภารกิ จอยู่รอดได้อย่า งยัง่ ยืน เช่ น เมื่ อบุ ค ลากรลาออก
เกษียณอายุ หรื อมีการปรับเปลี่ยนงานใหม่อาจทาให้ความรู ้ และประสบการณ์หายไปกับตัวบุคคล
6. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาให้การทางานมีความรวดเร็ วขึ้น
ซึ่ งจาเป็ นที่ จะต้องพัฒนาความรู ้ เพิ่ มมากขึ้ น เพื่ อเพิ่ มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็ นประโยชน์
สรุ ปได้ว่า ความสาคัญของการจัดการความรู ้ ในองค์กร เพื่อช่ วยเก็บรั กษาความรู ้ ให้อยู่
ควบคู่กบั องค์กรอย่างเป็ นระบบและเป็ นการป้ องกันความรู ้ ไม่ให้สูญหาย ทาให้เกิ ดการยกระดับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ทาให้องค์กรเกิดการพัฒนา
และเพิ่มความสามารถในเชิ งการแข่งขัน มีกระบวนการสร้ างความรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพช่ วยพัฒนา
บุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
2.1.6 ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการจัดการความรู้
ในปั จจุ บ นั องค์ก รต่ างๆ ทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศได้นาแนวคิด การจัดการ
ความรู้มาใช้ในการบริ หารและพัฒนาองค์กร สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นองค์กรประเภทหนึ่งที่มีการ
ริ เริ่ มและดาเนินการจัดการความรู ้ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วา่ ทุกองค์กรที่มีการนาการจัดการ
ความรู้มาใช้จะประสบความสาเร็ จ ซึ่ งจากการศึกษาเรื่ องการจัดการความรู้ซ่ ึ งเริ่ มต้นตั้งแต่สมัยของ
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Plato และ Aristotle (McElyea, 2002, p. 59-65) พบว่า ในช่วงเริ่ มต้นของการจัดการความรู ้องค์กร
ส่ วนใหญ่จะเน้นในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศและเน้นระบบในการเข้าถึ งแหล่งความรู ้ เครื่ องมือ
และเทคนิ ค แต่ในการศึกษาของ (DeLong & Fahey, 2000, p. 113-129) พบว่า มีองค์กรเป็ นจานวน
มากที่ นาการจัดการความรู ้ เข้า มาใช้ภายในองค์กรแล้วไม่ป ระสบความสาเร็ จซึ่ งสาเหตุ ที่ท าให้
องค์กรเหล่านั้นไม่ประสบความสาเร็ จในการเริ่ มต้นของการนาการจัดการความรู ้ มาใช้ในองค์กร
เนื่องจากหลายองค์กรเน้นในเรื่ องการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เสมือนว่าเป็ นปั จจัยเดียว
ที่ทาให้การจัดการความรู ้ ในองค์กรประสบความสาเร็ จ แต่ในความเป็ นจริ งยังมีอีกหลายปั จจัยที่มี
ผลต่อการจัดการความรู ้ ในองค์ก ร หลังจากที่ การเริ่ มต้นการนาการจัดการความรู ้ มาใช้ในหลาย
องค์กรแล้วประสบความล้มเหลว นักวิจยั หลายท่านเริ่ มศึกษาปั จจัยอื่นในการจัดการความรู้และมี
ความเห็นตรงกันว่า การจัดการความรู ้เป็ นมากกว่าการเก็บและจัดการข้อมูล แต่เป็ นกระบวนการที่
ต้องการการผูกมัดเพื่อให้เกิ ดการสร้ างและเผยแพร่ ความรู ้ ไปทัว่ ทั้งองค์กร ดังนั้นจึงมีนกั วิจยั และ
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ไว้ ดังนี้
Marquardt & Reynolds (1994, p. 26-36) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สาคัญใน
การจัด การความรู ้ ว่ า องค์ก รจะต้อ งมี ก ารจัด สภาพแวดล้อ มต่ า งๆ ดัง นี้ 1) โครงสร้ า งองค์ก ร
ที่เหมาะสม 2) วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 3) เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ 4) การเป็ นผูน้ าในการ
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ 5) วิสัยทัศน์ 6) ความสามารถและทักษะของบุคลากร และ 7) การมีส่วน
และ 8) การเรี ยนรู้
Drucker (1995, p. 135) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ ที่เป็ นระบบไว้ 7
ประการคือ 1) แรงจูงใจ 2) เป้ าหมาย 3) การเรี ยนรู้ 4) การวางแผน 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การลงมือ
ปฏิบตั ิ 7) การแลกเปลี่ยน
Nonaka & Takeuchi (2004, p. 50-63) ได้กล่ าวถึ งในการจัดการความรู ้ ในองค์กรมี
องค์ประกอบที่เป็ นปั จจัย สาคัญ ดังนี้ 1) การสร้ างวิสัย ทัศน์เกี่ ยวกับความรู ้ 2) การสร้ างที มงาน
3) สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ 4) การจัดการความรู้และการพัฒนา 5) การขับเคลื่อนงาน
โดยหัวหน้างานหรื อหัวหน้าทีม 6) การสร้างเครื อข่ายภายใน หรื อปฏิบตั ิงานเป็ นแบบพหุ บาทในแต่
ละองค์กร 7) การสร้ างเครื อข่ายภายนอกระหว่างองค์กร ชุ มชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการั บ รู ้
ข้อความรู้
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547, น. 59-62) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่เอื้อให้การจัดการความรู ้
ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าและกลยุทธ์ 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การวัดผล 5) โครงสร้างพื้นฐาน และระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล

35

วิจารณ์ พานิ ช (2547) ได้กล่าวถึ งปั จจัยหลักที่ช่วยส่ งเสริ มความเข้มแข็งของการจัดการ
ความรู้ 8 ประการ คือ (1) ภาวะผูน้ า (Leadership) (2) การจัดโครงสร้าง (Organize) (3) วัฒนธรรม
(Culture) (4) เทคโนโลยี (Technology) (5) การให้รางวัลและการชมเชย (Award) (6) การวัดและ
ประเมินผล (Evaluation) (7) ความรู้ และทักษะ (Knowledge and Skill) และ (8) การจัดการ
(Management) จากปัจจัยสนับสนุนความสาเร็ จในการจัดการความรู้ นอกจากจะอาศัยกระบวนการ
ที่เหมาะสมแล้วยังต้องมี ปัจจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อให้การจัดการความรู ้ ประสบความสาเร็ จปั จจัย
เหล่านั้นขึ้นอยูก่ บั องค์กรแต่ละองค์กรซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดการ ความรู ้ความสามารถหรื อสมรรถนะขององค์กร
สุ วรรณ เหรี ยญเสาวภาคย์ (2548, น. 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการ
ความรู้ คือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู้ (knowledge process) โดยเฉพาะคนเป็ นส่ วนที่
สาคัญที่ สุดในการนาความรู ้ ไ ปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ในส่ วนของเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วย
ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ ยนและนาความรู ้ ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น ส่ วนกระบวนการความรู ้เป็ น
การบริ หารจัดการเพื่อนาความรู ้ จากแหล่งความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ดการปรับปรุ งและนวัตกรรม ดังนั้น
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ตอ้ งเชื่อมโยงเข้ากันอย่างเหมาะสม
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบหรื อปั จจัยสนับสนุนความสาเร็ จ
ในการจัดการความรู้ตามที่นกั วิชาการต่างประเทศและนักวิชาการในประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปปั จจัยที่มี
ส่ วนช่ วยในการสนับสนุ นและสามารถประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรู ้ เชิ งพุทธในโรงเรี ยนพระ
ปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษาอันประกอบไปด้วยแนวคิ ด ภาวะผูน้ า และแนวคิ ดบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับมาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั
2.2 แนวคิดความรู้ และการจัดการความรู้ ในพระพุทธศาสนา
2.2.1 ความหมายของความรู้ ในพระพุทธศาสนา
แนวคิดความรู ้ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับศัพท์ที่กล่ าวถึ งความหมาย และระดับของการรั บรู ้ ที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พระไตรปิ ฎกในมหาเวทัลลสู ตรได้ให้ความหมายของคาว่า ปั ญญาเรี ยกว่า
“ธี ” ได้แก่ ความรู ้ทวั่ กิริยาที่รู้ชดั ความวิจยั ความเลือกเฟ้ น ความสอดส่ องธรรม ความกาหนดหมาย
ความเข้าไปกาหนด ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู ้อย่าง
แจ่มแจ้ง ความคิดค้น ความใคร่ ครวญ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย1
(2539, น. 54) ส่ วนพระสารี บุตรได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่ องของความรู ้ไว้ว่า “บุคคลรู้ชดั บุคคลรู้ชดั
เหตุ น้ นั จึ งเรี ยกว่า ‘ผูม้ ีปัญญา’ บุ ค คลรู ้ ชัดอะไร คื อรู ้ ชัดว่า ‘นี้ ทุ กข์ นี้ ทุ กขสมุ ท ยั นี้ ทุก ขนิ โรธ
1

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส, (เล่ม 29 /ข้อ 10 /หน้า 54)
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นี้ ทุกขนิ โรธคามินีปฏิ ปทา’ เหตุน้ นั บุคคลรู ้ ชดั บุ คคลรู ้ ชดั จึงเรี ยกว่า ผูม้ ีปัญญา” พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย2 (2539, น. 489) ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (ตรี นาค
ประทีป, 2464, น.42) ได้รวบรวมศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับความรู ้ในพระพุทธศาสนาไว้รวมกันได้ 22 ศัพท์
คือ ธี (ปั ญญาทรงไว้ซ่ ึ งประโยชน์), ปั ญญา (ความหยัง่ รู ้), พุทธิ (ปั ญญาเครื่ องรู ้), เมธา (ปั ญญาเครื่ อง
กาจัด), มติ (ความคิด, ความเห็ น) มุติ (ความเข้าใจ), ภูริ (ปั ญญากว้างขวาง), มันตา (ความรู้ ใ น
คัมภีร์), ปั ญญาณะ ความหมายเหมือนกับคาว่า ปั ญญา แต่รูปศัพท์แปลกกัน, ญาณะ คานี้ รวมกับคา
ว่า ทัสสนะ หมายถึง การรู ้ไตรลักษณ์ หรื อความรู ้ที่เกิ ดจากสมาธิ เช่น ทิพพจักษุ, วิชชา (หมายถึ ง
ความรู ้ 3 ประเภทคือ 1) พระเวท 2) สิ ปปะ หรื อศิลปะศาสตร์ 3) ความรู ้ที่เกิดจากสมาธิ และความรู ้
แบบพุทธิ ), โยนิ (ความรู ้เกิดจากการเข้าถึงสาเหตุ, ปฏิภาณ (ความแตกฉาน), วิปัสสนา (ปั ญญาเห็น
ไตรลัก ษณ์ ) , สั ม มาทิ ฏ ฐิ (ความเห็ น ถู ก ต้อ ง), วิม ัง สา (ปั ญ ญาเลื อ กเฟ้ น), สัม ปชัญ ญ ะ (ความ
รอบคอบ), เนปกะ (ปั ญญารักษาตน), เวทนา (การรู้อารมณ์ ), ตักกะ, วิตกั กะและสังกัปปะทั้ง 3 มี
อรรถเหมือนกันคือ ความคิด
พระอุปติสสะเถระ (2538, น. 210) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อวิมุตติมรรคว่า “ปั ญญา คือความ
รอบคอบ ญาณ การวิจยั ธรรม การจาแนก การกาหนดหมาย การวิจยั ที่เป็ นการศึกษาอันชานาญและ
ชาญฉลาด ในการพิจารณาก็เห็ นชัดเจนและได้ความรู ้ ปั ญญาคื อความฉลาด ปั ญญินทรี ย ์ ปั ญญา
พละ ปั ญญาเหมื อนกับศาตราวุธ และปราสาท ปั ญญาคื อประที ป ปั ญญาคื อรั ตนะ ความไม่ หลง
สัมมาทิฏฐิ เหล่านี้เรี ยกว่า ปั ญญา
พระมหาวิรัตน์ อภิธมฺ โม (เฆ้พวง), (2547, น. 8-9) ได้กล่ าวว่าในพุทธปรั ชญาเถรวาท
มีคาศัพท์ที่มีความหมายตรงกับ “ความรู้” มีใช้อยูห่ ลายคาด้วยกัน เช่น ปั ญญา วิชชา อภิญญา ญาณ
ญาณทัสสนะ ฯลฯ ซึ่ งคาทั้งหลายเหล่านี้เป็ นไวพจน์ความรู ้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นและอธิ บาย
ความหมายของแต่ละคาไว้ ดังนี้
1. ปัญญา หมายถึง ความรู้, รู ้ทวั่ , เข้าใจ, รู ้ซ้ ึ ง ความรู ้ชดั แจ้งที่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้โดย
ฝึ กฝนพัฒนาตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom, knowledge, understanding พระธรรมปิ ฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต), (2543, น. 119) ประกอบด้วยปั ญญา 3 คือ 1) จินตามยปั ญญา ปั ญญาเกิดแต่การคิด
การพิจารณาหาเหตุผล 2) สุ ตมยปั ญญา ปั ญญาเกิ ดแต่การสดับ (ฟั ง) การเล่าเรี ยน 3) ภาวนามย
ปั ญญา ปั ญญาเกิดแต่การฝึ กอบรมลงมือปฏิบตั ิ
2. ปั ญญาในไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) ซึ่ งประกอบด้วย สัมมาทิฎฐิ ปั ญญาเห็นชอบ
กับสัมมาสังกัปปะ ปั ญญาในการตัดสิ นใจในการกระทาในทางที่ถูกต้อง ซึ่ งทั้งสองประการนี้ เป็ น
องค์ประกอบของอริ ยมรรค 8
2

สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์, (เล่ม 12/ข้อ 1449/หน้า 489)
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3. วิชชา หมายถึง ความรู ้ ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับอวิชชาหรื อความไม่รู้ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า knowledge, science ในพุทธปรัชญาคาๆ นี้ มีใช้ความหมายที่ตรงกับ transcendental
wisdom ซึ่งเป็ นความรู้ระดับเหนือประสาทสัมผัสธรรมดาด้วย
4. อภิญญา หมายถึง เป็ นความรู ้ยงิ่ เป็ นความรู ้ระดับเหนือประสาทสัมผัสธรรมดา (higher
knowledge, supernormal powers, super knowledge) และเป็ นความรู้แบบเจาะจง (direct)
5. ญาณทัส สนะ หมายถึ ง ความรู ้ ที่ เ ป็ นการหยัง่ รู ้ (intuition) ถึ ง ความเกิ ด ขึ้ น และ
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพของความเป็ นจริ ง ของเหตุ ปั จ จัย หรื อรู ้ เ ท่ า ทัน เรื่ อ งนั้น ๆ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า vision หรื อ insight พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (2543, น. 100)
6. ญาณ หรื อ ญาณทัส สนะ หมายถึ ง ความรู ้ ที่ เ ป็ นการหยัง่ รู ้ อ ย่ า งเข้า ใจและลึ ก ซึ้ ง
มีลกั ษณะเกิดขึ้นสว่างโพลงขึ้นในขณะนั้นอย่างฉับพลันในใจทันที ความรู ้ที่เรี ยกว่า ญาณ นั้นเป็ น
ความรู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ และมี อิส ระจากเหตุ ผ ล เพราะเป็ นความรู ้ ที่ มี ความสั ม พันธ์ ก ับ สภาวะความจริ ง
ภายนอกโดยตรง มองเห็ นตามสภาพความจริ งสิ่ งนั้นๆ หรื อเรื่ องนั้นๆ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), (2541, น. 50)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2553 น. 321) ได้อธิ บายให้เห็นถึงความหมายของ
ปั ญญาว่า “ความรู ้ทวั่ , ปรี ชาหยัง่ รู ้เหตุผล, ความรู้เข้าใจชัดเจน, ความรู ้เข้าใจหยัง่ แยกได้ในเหตุผล
ดีชวั่ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็ นต้น และรู ้ที่จะจัดแจง จัดสรรจัดการ, ความรอบรู้ในกอง
สังขารมองเห็นตามเป็ นจริ ง”
พระศรี ค มั ภี รญาณ (สมจิ นต์ วันจัน ทร์ ), (2556, น. 124) ได้ใ ห้ ค วามหมายของค าว่า
ปั ญญาว่า แปลว่า ความรู ้ นิ ยามความโดยพิ สดารคื อ “ความรู้ ชัด กิ ริย าที่ รู้ชัด ความเลื อกเฟ้ นทัว่
ความกาหนัดพร้ อม ความเข้าไปกาหนด ความเข้าไปกาหนดเฉพาะ ความเป็ นบัณฑิ ต ความเป็ นผู ้
ฉลาด ความเป็ นผูล้ ะเอียดอ่อน ปั ญญาเป็ นเครื่ องจาแนก ความคิด ความพิจารณา ปั ญญาดังแผ่นดิ น
ความปรี ชา ปั ญญาอันน้อมไป ปั ญญาเพียงดังศาสตรา ปั ญญาเพียงดังปราสาท ปั ญญาเพียงดังแสง
สว่าง ปั ญญาเพียงดังรัศมี ปั ญญาเพียงดังรัตนะ ความไม่หลง ความเลือกเฟ้ นธรรม สัมมาทิฏฐิ ชื่ อว่า
ปั ญญา” มีคาสาคัญ 3 คาที่ใช้เรี ยกชื่ อ “ปั ญญา” คือ 1) “ธี ” ปั ญญาทรงจา 2) “โธนา” ปั ญญาเครื่ อง
กาจัดล้าง ซักฟอกกิเลส 3) “โมนะ” ปัญญาทาเครื่ องความเป็ นมุนี
กล่ า วโดยสรุ ป ค าศัพ ท์ ต่ า งๆ ปั ญ ญาหรื อ ความรู ้ ไ ด้มี ป รากฏอยู่ ใ นคัม ภี ร์ ส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาทัว่ ไป เช่น พระไตรปิ ฎกและอรรถกถา การนาไปใช้ตอ้ งตีความหมายที่เจาะจงลง
ไปในเรื่ องนั้นๆ ความหมายเนื้ อหา การทาความเข้าใจ ก็จะมีความซาบซึ้ งลึกซึ้ ง จุดเด่นที่แตกต่าง
กันไป แต่คาศัพท์เหล่านั้นเมื่อสรุ ปลงแล้วก็คือ ความรู ้ในพุทธศาสนาเป็ นหลัก ฉะนั้นความรู ้ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่ความรู้ประเภทรู้แจ้ง รู้ชดั รู้ตามความเป็ นจริ งประกอบด้วยเหตุผล หรื อ
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อีกอย่างหนึ่งว่า ปั ญญารู ้แจ้ง เป็ นความรู ้ท้ งั ที่เป็ นโลกียะและโลกุตระ ซึ่ งอาจเทียบเคียงได้กบั ความรู ้
ที่ฝังอยูต่ วั บุคล (tacit knowledge)
2.2.2 การจัดการความรู้ ในพระพุทธศาสนา
แนวคิดการจัดการความรู ้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคาสอนที่เกี่ ยวข้องกับ
การจัดการความรู ้ อยู่พอสมควรแต่ไม่ได้กล่าวถึ งการจัดการความรู ้ ไว้โดยตรง แต่สามารถใช้เป็ น
หลัก ธรรมที่ ค อยเอื้ อให้ก ารจัด การความรู ้ ใ นระบุ ค คลและองค์ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสบ
ผลสาเร็ จมากขึ้น ได้มีนกั วิชาได้กล่าวไว้ในบางประเด็นพอที่จะนามากล่าวได้ ดังนี้
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551, น. 221-227) ได้อธิ บายถึ ง การจัดการความรู้ เชิ งพุ ทธ
หมายถึ ง การสร้ า งความรู้ การกระจายความรู้ และการใช้ ค วามรู้ พุ ท ธธรรมในการสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพให้แก่องค์กร
ความรู ้ในความรู ้ทางโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ มีความรู ้ 2 ประเภท
คือ ความรู้ที่เปิ ดเผย (explicit) กับความรู ้ที่ไม่เปิ ดเผย (tacit) ความรู้ประเภทแรกได้แก่ ความรู ้ที่เรี ยน
กันได้ทวั่ ไปในโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จากหนังสื อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ความรู ้
ประเภทหลังเป็ นความรู ้ ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล เช่ น ในคนที่ทางานในองค์กร ไม่ว่าจะระดับไหน
จากคนส่ งของ จากผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั รวมทั้งลูกค้า ลูกความ ลูกศิษย์ หรื อคนรับใช้คนบางคน มีท้ งั
ความรู ้ที่เปิ ดเผยและความรู ้ที่ปกปิ ด เช่น ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในองค์กรทั้งหลาย โดยเฉพาะผูท้ ี่ทางานมา
นาน เพราะคนพวกนี้มีประสบการณ์เขาได้เรี ยนรู ้จาการทางาน การนาความรู ้เปิ ดเผยไปใช้
ในส่ วนพุทธธรรม ความรู ้ อยู่ในพระไตรปิ ฎกคือธรรมะ 84,000 เรื่ อง อาจแบ่งเป็ นสอง
ประเภทเลียนแบบความรู ้ทางโลกคือ ธรรมที่เป็ นโลกียธรรม อันเป็ นธรรมที่เป็ นประโยชน์ในการ
ดารงอยู่ใ นสั ง คม ท าให้ค นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นคนดี และมี ค วามสุ ข ท าให้องค์ก รมี ค วามมัน่ คง
แข็งแรง อยูก่ นั อย่างเอื้ออาทรและสมัครสมานสามัคคี ตัวอย่างธรรมะเหล่านี้ ได้แก่ ศีล พรหมวิหาร
อิ ทธิ บาท กัลยาณมิ ตร โยนิ โสมนสิ การ ความไม่ประมาท สังคหวัตถุ อี กประเภทคื อ โลกุตตระ
ธรรมที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของศาสนาคือ ความว่างจากกิเลส เรี ยกว่า นิ พพาน ตัวอย่างของธรรม
ประเภทนี้ได้แก่ อริ ยสัจ อิทปั ปั จยตา สังโยชน์ ยถาภูตญาณทัสสนะ วิปัสสนา วิมุตติ วิสุทธิ์
อย่างไรก็ดีธรรมสองประเภทนั้นก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็ นประโยชน์ต่อกันและ
กัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง ธรรมบางหมวดอาจเป็ นได้ท้ งั โลกียธรรมและโลกุตตรธรรม เช่น โยนิ โส
มนสิ การ พรหมวิหาร ความไม่ประมาท เป็ นต้น ฉะนั้นการแบ่งแยกก็มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้สอยธรรม
ว่าด้วยการจัดการความรู ้ ในเชิ งพุทธการจัดการความรู ้ คือการสร้ างความรู ้ การแจกจ่าย
ความรู ้ และการใช้ป ระโยชน์ ค วามรู ้ เพื่ อคนและองค์ก ร การจัดการความรู ้ เชิ ง พุ ท ธมี ค วามต่ า ง
ออกไป ดังนี้
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การสร้ างความรู ้ ในเชิ งพุทธ คื อการปฏิ บตั ิ ข้ นั ปริ ยตั ิ อันเป็ นขั้นเริ่ ม ต้น เป็ นการเรี ยนรู ้
ธรรมะข้อและหมวดต่างๆ จากตารา จากครู เริ่ มตั้งแต่ความหมาย เป้ าหมาย ขอบเขต องค์ประกอบ
เป็ นต้น ของธรรมะแต่ละข้อหรื อหมวด จนขาวกระจ่างแจ่มแจ้ง เป็ นขั้นต้นของการสร้ างความรู ้
แต่การสร้ างความรู ้ ยงั มี สาระต่อไปถึ งการภาวนาหรื อวิปัสสนา นี่ เป็ นการสร้ างความรู ้ ข้ นั สู งขั้น
ปั ญญาญาณ เมื่อได้ความรู ้ระดับนี้ แล้ว ผูร้ ู ้จะเป็ นผูเ้ จริ ญหรื อพัฒนา การได้ความรู ้ ข้ นั นี้ เป็ นขั้นโลก
กุตตระสู งกว่าขั้นโลกียะของทางโลก
การกระจายความรู ้ หรื อ การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ท างพระพุ ท ธศาสนาของพระภิ ก ษุ เป็ น
กิจกรรมที่เริ่ มจากการเรี ยนการสอนระหว่างพระอาจารย์กบั พระภิกษุ สามเณรที่เป็ นศิษย์ รวมไปถึง
การเทศน์สงั่ สอนพุทธศาสนิกชน การบิณฑบาตโปรดสัตว์ การปฏิบตั ิกิจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา รวมถึงการนาพระภิกษุ สามเณรปฏิบตั ิวปิ ัสสนา ให้ได้ปัญญาเห็นธรรมตามความเป็ นจริ ง
การใช้ประโยชน์ความรู้ในเชิ งพุทธ การจัดการความรู้เป็ นการใช้ธ รรมเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลแต่ละคนและคณะบุคคล หรื อกลุ่มคน ครอบครัว ชุมชน องค์กร เช่น บริ ษทั ธนาคาร โรงงาน
กระทรวง กองทัพ และองค์กรแบบอื่น จะเห็นได้วา่ ผูร้ ับประโยชน์จากการจัดการความรู้เชิงพุทธที่
เป็ นการจัดการธรรมะ ผูร้ ับประโยชน์มิใช่ องค์กรแบบราชการ (bureaucracy) ดังเป้ าหมายของการ
จัดการความรู ้ทางโลกเท่านั้น แต่มีประโยชน์ต่อหน่วยสังคมกว้างกว่ามาก
เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในเชิ งพุทธมีธรรมะหลายข้อที่อาจ
นามาใช้ได้ เช่ น การใช้ฉันทะ ก่ อนจะเริ่ มดาเนิ นการใช้ความรู ้ ผูร้ ่ วมใช้ความรู ้ ตอ้ งพอใจ รั กใคร
ความรู ้ ศรัทธาเชื่ อมัน่ ในความรู ้น้ นั เสี ยก่อน การใช้โยนิ โสมนสิ การ ความคิด หรื อร่ วมกันคิดอย่าง
แยบคายรั ดคุ ม ใช้ความรู ้ ให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร การใช้สติ ก่ อนที่ จะคิด จะพูด และกระทา
อะไรลงไป การใช้สัมปชัญญะ ความรู ้ ตวั อยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้ กาลังกระทาอะไร ขณะกาลังพูด
หรื อแม้แต่ขณะกาลังคิดอะไรอยูก่ ็ตาม อีกประการหนึ่ ง การจะใช้ความรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ บังเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลต้องใช้ปัญญา ความรอบรู ้ และประสบการณ์ ใช้ความรู ้ น้ นั และประการสุ ดท้ายผูใ้ ช้
ความรู ้ ต้อ งมี ก ัล ยาณมิ ต ร ที่ อ าจเป็ นวิ ท ยากรนอกองค์ ก ร หรื อ แม้เ พื่ อ นร่ ว มงานด้ว ยกัน เป็ น
กัลยาณมิตรให้กนั และกัน
เป้ าหมายของการจัดการความรู ้เชิงพุทธ สาหรับทางโลกเป้ าหมายการจัดการความรู ้มุ่งไป
ที่การสร้างประสิ ทธิ ภาพให้แก่องค์กร (bureaucracy) เป็ นหลัก แต่เป้ าหมายของการจัดการความรู ้
เชิ ง พุ ท ธเป็ นได้ ท้ ัง ประสิ ทธิ ภ าพแก่ อ งค์ ก รดั ง กล่ า วคื อ ธรรมะสามารถช่ ว ยท าให้ อ งค์ ก ร
มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทาให้สมาชิกในองค์การมีคุณภาพ มีความรู ้ มีความสามารถ มีทกั ษะในวิชาชี พ
หรื อทาให้คนทางานในองค์กรมีความร่ วมมือประสานกัน มีความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ตั้งใจ
ทุ่มเทให้กบั งาน ส่ งผลให้องค์กรมีผลงานที่มีปริ มาณและคุณภาพไม่เพียงเท่านั้น เป้ าหมายของการ
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จัดการความรู ้เชิงพุทธยังอาจมีสูงกว่านั้น มุ่งทาคนแต่ละคนให้มีความสุ ขในการทางาน ชี วิตในกลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว ชุ มชน และสังคมโดยรวม ไปจนถึ งเป้ าหมายขั้นสุ ดท้ายทาให้แต่ละคนสามารถ
บรรลุถึงสภาวะพ้นกิเลส จิตมีอิสระ มีความสงบเย็น เรี ยกว่า พระนิพพาน
วิธีการจัดการความรู้ มี 6 กิ จกรรมคื อ 1) การระบุ ว่า ความรู ้ ที่จะใช้ในองค์กร คื ออะไร
2) การจัดการความรู ้ ที่ระบุน้ นั จากที่ต่างๆ รวมทั้งในองค์กรนั้นเอง 3) การสร้างหรื อพัฒนาความรู ้
ขึ้นมาใหม่ กรณี ความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ไม่ปรากฏอยูใ่ นท้องตลาด 4) การแบ่งปั นหรื อกระจายความรู ้ที่
หาหรื อ สร้ า งขึ้ น มาแล้ว ให้ ค นในองค์ ก รได้ท ราบทั่ว กัน 5) การใช้ค วามรู ้ ที่ เ รี ย นรู ้ ม าให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร และ 6) การจัดเก็บความรู ้เอาไว้ใช้ต่อไป
ในเชิ งพุทธ การระบุความรู้ การหาและการสร้างความรู้ การกระจายความรู้ และการใช้
ประโยชน์จากความรู ้ ในส่ วนการเก็บความรู ้เพื่อเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไป ซึ่ งเรื่ องนี้ สถานการณ์การ
จัดการความรู ้เชิงพุทธผิดกับการจัดความรู ้ทางโลกโดยทัว่ ไป กล่าวคือ ความรู ้คือธรรมะกรณี น้ ี มีอยู่
แล้วอย่างสมบูรณ์ในพระไตรปิ ฎก หรื อกล่าวว่าที่เก็บรักษาอย่างดีมียแู่ ล้ว คือพระไตรปิ ฎก สิ่ งที่อาจ
เพิ่มเติมคือการตีความ ขยายความพระธรรมข้อหรื อหมวดเฉพาะที่จะนามาใช้กบั องค์กรที่คนหรื อ
คณะบุคคลที่เกี่ ยวข้องได้ทาไว้ ความรู ้ ตรงนี้ ก็อาจอาศัยเครื่ องมือสมัยใหม่ เช่ น ดิสก์ คอมพิวเตอร์
ซีดี วีซีดี เป็ นต้น การเก็บรักษาไว้ใช้ในอนาคตได้ ที่เก็บความรู ้อย่างดีอีกแห่ ง คือในตัวมนุ ษย์แต่ละ
คน หากต้องการนาความรู ้หรื อปั ญญาในตัวมนุษย์ออกมาใช้ก็จะต้องทาวิปัสสนาภาวนา
ในส่ วนการถ่ายทอดความรู ้แก่กนั และกันในองค์กรก็คือ กระบวนการสอนควรมีลกั ษณะ
4 ประการคือ 1) การชี้ให้ชดั หมายถึง ถ่ายทอดวิชาความรู ้ควรชี้ แจงแถลงความรู ้น้ นั ๆ หัวข้อนั้นให้
ผูฟ้ ังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 2) ชวนให้ปฏิบตั ิ การสอนต้องมีลกั ษณะเชื่ อมโยงความรู ้กบั งานในองค์กร
อย่า งแจ่ มชัด ท าให้เห็ นได้ว่า จะนาความรู ้ ไปใช้ไ ด้ ใช้แล้วเกิ ดประโยชน์ ต่อตนเองและองค์ก ร
3) เร้าให้กล้า คือการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีความฮึกเหิ ม กล้าหาญ กล้าฝ่ าฟันอุปสรรคที่อาจมีในการทา
ความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ และประการสุ ดท้าย 4) พาให้ร่าเริ งนัน่ คือ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขทั้งขณะ
เรี ยนและเรี ยนเสร็ จแล้ว
พระไพศาล วิสาโล (2556, น. 6) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาไว้
ว่า ความรู ้ ที่พระพุทธศาสนาได้ให้ความสาคัญมากที่สุดได้แก่ ความรู ้ ระดับปั ญญา หรื อความรู ้ ที่
เข้าใจชี วิตและโลก ที่ ช่วยแก้ไขปั ญหาชี วิตหรื อทาให้พนั ทุกข์ได้ มิใช่ เพียงแค่ความรู ้ ที่ทางานให้
สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายเท่านั้น การจัดการความรู้ประเภทหลังจะมีความสาคัญในการประกอบอาชีพ
แต่ไม่ควรละเลยการจัดการความรู ้ประเภทแรก ซึ่ งช่วยทาให้ชีวิตมีความทุกข์นอ้ ยลง มีใจเป็ นอิสระ
โปร่ งเบามากขึ้น เพราะไม่ถูกกิเลสครอบงา และไม่หลงยึดติดถือมัน่ ในสิ่ งต่างๆ การจัดการความรู ้
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ประเภทแรกทาให้เราตระหนักชัดว่าอะไรเป็ นความสุ ขที่แท้ ไม่หลงยัดติดเงิ นทอง ชื่ อเสี ยง และ
เกียรติยศเป็ นสรณะ
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการจัดการความรู ้ในทางพระพุทธศาสนานั้นส่ วนใหญ่มกั จะเน้นไปที่
หลักธรรมคาสั่ง สอนจากพระไตรปิ ฎกที่ เกี่ ยวข้องกับ หลักธรรมพื้นฐานที่ เป็ นโลกี ยะซึ่ งเหมาะ
สาหรับใช้ในการจัดการความรู้ในการทางาน การเรี ยน และการดาเนินชีวติ ประจาวันของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลและองค์กร เช่ น หลักธรรมที่ส่งเสริ มให้บุคคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในองค์กร และเป็ นหลัก
สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานโดยต้องอาศัยการช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลกันในเรื่ อง
ของความรู้ ประสบการณ์ เทคนิ ค และวิธีการต่างๆ จากเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และนาไปสู่ การจัดการความรู ้ข้ ึนระหว่างบุคคล องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและสังคม ส่ วนการ
จัดการความรู ้ ระดับโลกุตตระนั้น เน้นความรู ้ ระดับปั ญญานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้บุคคล
สามารถแก้ไขปั ญหาชี วิตได้อย่างยัง่ ยืน ทาให้ชีวิตมีทุกข์น้อยลงจนกระทัง่ หมดจากความทุกข์ใน
ที่สุด ไม่ติดอยูใ่ นอานาจของกิเลสเป็ นเครื่ องเศร้าหมองอีกต่อไป
2.2.3 ตัวอย่ างการจัดการความรู้ เชิ งพุทธทีส่ ามารถเทียบเคียงได้ คือการทาสั งคายนา
การสังคายนาแปลตามรู ปศัพท์ว่า ร้ อยกรอง คือประชุ มสงฆ์จดั ระเบี ยบหมวดหมู่พระ
พุทธวจนะ แล้วรับทราบกันทัว่ กันในที่ประชุ มนั้นตกลงกันอย่างนี้ แล้วก็มีการท่องจาสื บๆ กันมา
ในชั้นเดิ มการสังคายนาปรารภเหตุความมัน่ คงแห่ งพระพุทธศาสนา จึงจัดระเบียบหมวดหมู่พระ
พุ ท ธวจนะไว้ ในครั้ งต่ อ ๆ มาปรากฏมี ก ารถื อ ผิด ตี ค วามหมายผิด มี ก ารช าระวินิ จ ฉัย ข้อ ที่ ผิด
ตีความหมายผิดนั้นชี้วา่ ถูกควรเป็ นอย่างไร แล้วก็ทาการสังคายนา โดยการทบทวนระเบียบเดิมบ้าง
เพิ่มเติมของใหม่อนั เป็ นทานองบันทึกเหตุ การณ์ บา้ ง จัดระเบียบใหม่ในบางข้อบ้าง ในชั้นหลังๆ
เพียงการจารึ กลงในใบลาน การสอบทานข้อผิดในใบลาน ก็เรี ยกกันว่าสังคายนา ไม่จาเป็ นต้องมี
เหตุการณ์ถือผิดเข้าใจผิดเกิดขึ้น (สุ ชีพ ปุญญานุภาพ, 2537, 6-7)
2.2.3.1 กระบวนการจัดการความรู้ ในการสั งคายนา
1. ขั้นตอนการแสวงหาความรู้
สาเหตุเกิดกระบวนการจัดการความรู ้ในการสังคายนา เริ่ มต้นจากพระอานนท์ทูล
ได้ขอพร 8 ประการ ในครั้งถูกคัดเลือกจากพระสงฆ์ให้ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ ุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ในครั้ง
นั้นพระอานนท์ได้ทูลขอพรข้อที่ 7 ว่า “ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิ ดขึ้นเมื่อใด ขอให้เข้าเฝ้ า
ถามได้เมื่อนั้น” และทูลขอพรในข้อที่ 8 ว่า “ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่ องใดในที่ลบั หลัง
ข้าพระองค์ ขอพระองค์จงมาตรัสบอกธรรมเทศนาเรื่ องนั้นแก่ขา้ พระองค์” การทูลขอพรในข้อที่ 7
และข้อที่ 8 ของพระอานนท์น้ นั ถือว่าเป็ นอุปการะแก่การรวบรวมพระพุทธวจนะให้เป็ นหมวดหมู่
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และเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการแสวงหาความรู ้ ทาให้พระอานนท์ได้รับองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ซึ่ งเป็ นองค์
ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) จากพระพุทธเจ้าอยูต่ ลอดเวลา ทั้งยังสามารถทูลถามข้อธรรมที่
เกิดความสงสัยต่อหน้าพระศาสดาได้ทุกเวลา ประกอบกับพระอานนท์เป็ นผูม้ ีสติทรงจาไว้ได้มาก
มีความเพียรเอาใจใส่ ในการเล่าเรี ยนสาธยายและเป็ นผูฉ้ ลาดในการแสดงธรรม พระศาสดาได้ทรง
ยกย่องสรรเสริ ญว่าเป็ นเลิศกว่าภิกษุท้ งั หลาย 5 ประการ คือ 1) เป็ นพหูสูต (ได้รับฟังมาก) 2) มีสติ
3) มีคติ 4) มีความเพียร และ 5) เป็ นพุทธอุปัฏฐาก การแสวงหาความรู ้ของพระอานนท์น้ นั ปั จจัย
สนับ สนุ น ส าคัญ ที่ ท าให้ ไ ด้รั บ ความรู ้ ด้า นพระธรรมอย่ า งมาก รวมถึ ง พระพุ ท ธเจ้า ทรงเป็ น
กัล ยาณมิ ต รที่ ดี ข องพระอานนท์ ค อยแนะน าบอกกล่ า วพระธรรมในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ และเมื่ อ
พระพุทธเจ้าปริ นิพพานล่วงแล้ว 3 เดือน การมีทาสังคายนาครั้งที่ 1 พระอานนท์ก็ได้นาความรู ้ดา้ น
พระธรรมไปใช้ประโยชน์รับหน้าที่ตอบคาถามเกี่ยวกับพระธรรม
ส่ วนบทบาทของพระอุบาลีซ่ ึ งเป็ นผูว้ สิ ัชนาพระวินยั นั้น เมื่อท่านบวชแล้ว ท่านได้
เลื อกอยู่ในสานักของพระพุทธเจ้าตามคาแนะนาของพระพุทธองค์เพื่อจะได้ปฏิ บตั ิวิปัสสนาธุ ระ
และบาเพ็ญคันถธุ ระ (การเล่าเรี ยนด้านปริ ยตั ิโดยเฉพาะด้านพระวินยั ) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดเก็บความรู้ (ทรงจา) จากการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับพระวินยั แก่
ท่านส่ งผลให้พระอุบาลี เป็ นผูท้ รงจาและเชี่ยวชาญในเรื่ องพระวินยั ทั้งที่เป็ นข้อห้ามและข้ออนุญาต
ของพระภิกษุและภิกษุณี พระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็ นกัลยาณมิตร (อาจารย์) ของพระอุบาลี รวมทั้ง
พระอุบาลีก็มีความสนใจในการแสวงหาความรู ้ดา้ นพระวินยั อยูแ่ ล้ว จึงทาให้ท่านกาหนดจดจาพระ
วินยั ได้เร็ ว ในคราวสังคายนาครั้ งที่ 1 พระอุ บาลี จึงได้รับมอบหมายให้เป็ นผูต้ อบคาถามเกี่ ยวกับ
พระวินยั ท่านจึงเป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องโดยตรงในการช่ วยรวบรวมวินัยสิ กขาบทต่างๆ ทั้งของพระภิกษุ
และภิกษุณีให้เป็ นหมวดหมู่จนถึงทุกวันนี้
2. ขั้นตอนการกลัน่ กรองความรู้
ในการสั ง คายนาครั้ งที่ 1 ได้ มี ก ารคัด เลื อ กทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ ย วชาญมาร่ ว มสั ง คายนาพระธรรมวิ นัย ที่ ป ระชุ ม สงฆ์ไ ด้มี ม ติ เ ห็ น ชอบ มอบหมายให้ พ ระ
มหากัสสปเถระคัดเลือกบุคคลที่เป็ นพระอรหันตขีณาสพ ผูม้ ีอภิญญาเพียบพร้อมด้วยปฏิ สัมภิทา
และทรงพระไตรปิ ฎก จานวน 500 รู ป โดยมีพระมหากัสสปเถระเป็ นประธาน และเป็ นผูซ้ ักถาม
พระธรรมวินยั ส่ วนพระอุบาลีเถระซึ่ งเป็ นผูต้ อบข้อซักถามทางพระวินยั พระอานนท์เถระตอบข้อ
ซักถามทางพระธรรม หลังจากตอบข้อซักถามแต่ละข้อเสร็ จแล้ว คณะสงฆ์ที่เข้าร่ วมประชุ มจานวน
จะสวดข้อความนั้นๆ พร้อมๆ กัน การสวดพร้อมๆ กันถือว่าเป็ นการรับทราบและเป็ นกระบวนการ
กลั่นกรองความรู ้ ของพระอุ บ าลี และพระอานนท์อีก ชั้นหนึ่ ง เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ ก ล่ า วมาว่า มี ความ
ถูกต้องหรื อผิดพลาด ถ้าเห็ นว่าผิดพลาดจากข้อเท็จจริ งหรื อมีความคิดเห็ นที่แตกต่างกัน ก็ทาการ
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คัดค้านและท าการแก้ไ ข แต่ ถ้า เห็ นว่าถู ก ต้องก็ ทาการรั บรองพระธรรมวินัยข้อนั้นๆ ประเด็นที่
น่าสนใจเกี่ยวกับทาการสังคายนาในส่ วนที่เกี่ยวกับรู ปแบบการกลัน่ กรองความรู ้มีอยู่ 2 ประการ คือ
1) การกลัน่ กรองคัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจและเชี่ ยวชาญด้านพระธรรมวินัย
มาร่ วมทาสังคายนา 2) ในตอนทาการสังคายนาก็ได้มีการกลัน่ กรองความรู ้ดา้ นพระธรรมวินยั อย่าง
เป็ นระบบมี ข้ นั ตอนการซักถาม การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย มี การสวดพร้ อมๆ กันเพื่อเป็ นการ
ทบทวนข้อคาถาม คาตอบ และรับรองความถูกต้องของเนื้อความหรื อสิ กขาบทนั้นๆ
ส่ วนในการสังคายนาในครั้งที่ 2 รู ปแบบการกลัน่ กรองความรู้มีความชัดเจนมาก
ขึ้นโดยพระเรวตเถระได้สวดสมมติพระขีณาสพฝ่ ายปาจินกะ 4 รู ป ฝ่ ายเมืองปาวา 4 รู ป และภิกษุผู้
ปูอาสนะ 1 รู ป และท่านได้นาเอาวัตถุ 10 ประการ ขึ้นมาถามทีละข้อ พระสัพพากามีเถระได้ตอบไป
ตามลาดับ 10 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น ในข้อที่ 2 การฉันโภชนะในเวลาวิกาลเมื่อตะวันบ่ายคล้อยไปแล้ว
ถึง 2 องคุลี ผิดต้องอาบัติปาจิตตีย ์ เพราะฉันโภชนะในยามวิกาล ข้อที่ 8 การดื่มสุ ราอย่างอ่อนที่มีสี
เหมื อนเท้า นกพิ ร าบ ซึ่ ง ยัง ไม่ ถึ ง ความเป็ นน้ า เมาไม่ ค วร เป็ นปาจิ ต ตี ย ์ เพราะดื่ ม สุ ราและเมรั ย
พระสัพพกามีวสิ ัชชนาทั้ง 10 ข้อ ฝ่ ายพระเรวตเถระได้เสนอให้สงฆ์ทราบทุกข้อและขอมติจากสงฆ์
เพื่ อให้ ย อมรั บ ว่า วัตถุ เหล่ า นี้ ผิ ดธรรม ผิด วิ นัย เป็ นการหลี ก เลี่ ย งต่ อค าสอนของพระพุ ท ธเจ้า
ให้สงฆ์ลงมติทุกครั้งที่พระสัพพากามีเถระตอบ มติสงฆ์เห็นว่าวัตถุ 10 ประการนี้ ผิดธรรม ผิดวินยั
โดยเสี ย งเอกฉันท์ การที่ พ ระเรวตเถระได้เสนอข้อมูล เรื่ องวัตถุ 10ประการ ให้พ ระสงฆ์ทราบ
ข้อเท็จจริ งทีละข้อและได้ขอมติเห็ นชอบหรื อไม่เห็ นชอบจากคณะสงฆ์ เป็ นกระบวนการที่ทาให้
คณะสงฆ์ได้เกิดการกลัน่ กรองพิจารณาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ อย่างรอบคอบแล้วจึงลงมติช้ ี
ขาดเรื่ องนั้นๆ
สาหรั บ หลักธรรมที่ ใช้สาหรั บ การกลั่นกรองความรู ้ ใ นเรื่ องพระธรรมวินัย นั้น
สามารถเทียบเคียงได้กบั หลักมหาปเทส 4 ซึ่ งเป็ นหลักใหญ่สาหรับอ้างเพื่อสอบสวนเทียงเคียง ดังนี้
หมวดที่ 1 ว่าด้ วยหลักทัว่ ไป ได้ แก่
1. หากมีภิกษุกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์ ของพระผูม้ ีพระภาค
ว่านี้เป็ นธรรม นี้เป็ นวินยั นี้เป็ นสัตถุ
2. หากมีภิกษุกล่าวว่า ในอาวาสชื่ อโน้น มีสงฆ์อยู่ พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วย
ปาโมกข์ ข้า พเจ้าได้ส ดับ รั บมาเฉพาะหน้า สงฆ์น้ นั ว่า นี้ เป็ นธรรม นี้ เป็ นวินัย นี้ เป็ นสั ตถุ ส าสน์
3. หากมีภิกษุกล่าวว่า ในอาวาสชื่ อโน้น มีภิกษุผเู ้ ป็ นพระเถระอยู่จานวนมาก เป็ น
พหูสูต เรี ยนคัมภีร์ (คือชานาญในพุทธพจน์ท้ งั 5 นิ กาย) ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้
สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า นี้เป็ นธรรม นี้เป็ นวินยั นี้เป็ นสัตถุสาสน์
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4. หากมี ภิกษุ กล่ าวว่า ในอาวาสชื่ อโน้น มี ภิก ษุ ผูเ้ ป็ นพระเถระอยู่รูปหนึ่ ง เป็ น
พหูสูต เรี ยนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระรู ปนั้น
ว่า นี้เป็ นธรรม นี้เป็ นวินยั นี้เป็ นสัตถุสาสน์
เธอทั้งหลาย ยังไม่พึงชื่ นชม ยังไม่พึงคัดค้านคากล่ าวของผูน้ ้ นั พึงเรี ยนบทและ
พยัญชนะ (ทั้งข้อความและถ้อยคา) เหล่านั้นให้ดีแล้ว พึงสอบดูในสู ตรเทียบดูในวินยั
ก. ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสู ตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินยั ก็ไม่ได้ พึง
ลงสันนิ ษฐานว่า นี้ มิใช่ดารัสของพระผูม้ ีพระภาคแน่ นอน ภิกษุน้ ี (สงฆ์น้ นั พระเถระเหล่านั้น พระ
เถระรู ปนั้น) ถือไว้ผดิ พึงทิ้งเสี ย
ข. ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสู ตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั ก็ได้ พึงลง
สันนิษฐานว่า นี้เป็ นดารัสของพระผูม้ ีพระภาคแน่แท้ ภิกษุน้ ี (สงฆ์น้ นั พระเถระเหล่านั้น พระเถระ
รู ปนั้น) รับมาด้วยดี
โดยสรุ ป คือการยกข้ออ้างหรื อหลักฐาน 4 ประการ คื อ 1) พุ ทธาปเทส ยกเอา
พระพุทธเจ้าขึ้นอ้าง 2) สังฆาปเทส ยกเอาพระสงฆ์ข้ ึนอ้าง 3) สัมพหุ ลตั เถราปเทส ยกเอาพระเถระ
จานวนมากขึ้นอ้าง 4) เอกเถราปเทส ยกเอาพระเถระรู ปหนึ่ งขึ้นอ้าง พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3 (2539, น. 134-137, 253-256 )
หมวดที่ 2 เฉพาะในทางพระวินัย ได้ แก่
1. สิ่ งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่า “สิ่ งนี้ ไม่ควร” ถ้าสิ่ งนั้นอนุ โลมเข้ากับสิ่ งที่ ไม่ควร
(อกัปปิ ยะ) ขัดกับสิ่ งที่ควร (กัปปิ ยะ) สิ่ งนั้นไม่ควร
2. สิ่ ง ใดไม่ ไ ด้ท รงห้ า มไว้ว่า “สิ่ ง นี้ ไม่ ค วร” ถ้า สิ่ ง นั้น อนุ โ ลมเข้า กับ สิ่ ง ที่ ค วร
(กัปปิ ยะ) ขัดกับสิ่ งที่ไม่ควร (อกัปปิ ยะ) สิ่ งนั้นควร
3. สิ่ งใดไม่ได้ทรงอนุ ญาตไว้ว่า “สิ่ งนี้ ควร” ถ้าสิ่ งนั้นอนุ โลมเข้ากับสิ่ งที่ ไม่ควร
(อกัปปิ ยะ) ขัดกับสิ่ งที่ควร (กัปปิ ยะ) สิ่ งนั้นไม่ควร
4. สิ่ ง ใดไม่ ไ ด้ทรงอนุ ญาตไว้ว่า “สิ่ ง นี้ ค วร” ถ้า สิ่ ง นั้นอนุ โลมเข้า กับ สิ่ ง ที่ ค วร
(กัปปิ ยะ) ขัดกับสิ่ งที่ไม่ควร (อกัปปิ ยะ) สิ่ งนั้นควร พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย4 (2539, น. 139-140)
ในการกลัน่ กรองตัดสิ นเพื่อหาข้อยุติในเรื่ องพระธรรมวินยั บางครั้งต้องอาศัยหลัก
หลัก มหาปเทส 4 ที่ พ ระพุ ท ธองค์ท รงบัญญัติไ ว้แล้ว นอกจากนั้นยัง ต้องหลัก โยนิ โสมนสิ ก าร
3

ดูรายละเอียดในพระสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, (เล่ม 10 /ข้อ188 /หน้า134-137) และพระสุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย
จตุกกนิบาต, (เล่ม 21 /ข้อ180 /หน้า 253-256)
4
พระวินยั ปิ ฎก มหาวรรค, (เล่ม 5 /ข้อ305 /หน้า 139-140)
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การคิดโดยแยบคาย คือการคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ดว้ ยเหตุผล มาประยุกต์ใช้ สาหรับเป็ นปั จจัย
สนับสนุ นช่ วยในการตัดสิ นอีกชั้นหนึ่ ง ก็จะทาให้การตัดสิ นเรื่ องพระธรรมวินัยหรื อเรื่ องอื่นๆ ที่มี
ข้อสงสัย ข้อขัดแย้งกันอย่างมีหลักการ มีเหตุผลรองรับและถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
3. ขั้นตอนการแลกเปลีย่ นความรู้
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู ้โดยยกตัวอย่างการสังคายนาครั้งที่ 1 มีหลักฐานใน
ปาสาทิกสู ตรกล่าวไว้วา่ ท่านพระจุนทะปรึ กษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระอานนท์เกี่ยวกับการ
รวบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พากันไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงแนะนาให้รวบรวม
ธรรมภาษิตของพระองค์เพื่อให้พรหมจรรย์ต้ งั อยูย่ งั่ ยืน ส่ วนในสังคีติสูตรบันทึกไว้วา่ พระสารี บุตร
ได้ปรารภเหตุการณ์ นิครนถ์นาฏบุตร (มหาวีระ) ศาสดาของศาสนาเชนได้ดบั ขันธ์ลงพวกสาวก
นิครนถ์ ได้เกิดความแตกแยกทะเลาะวิวาทกัน เพราะการยึดถือข้อปฏิ บตั ิและแปลความธรรมวินยั
ของศาสดาที่ ล่วงลับไปไม่ตรงกัน ท่านจึงพูดกับพระสงฆ์ให้ดูเป็ นบทเรี ยนและควรสังคายนาจัด
หมวดหมู่พระธรรมวินยั ไว้ให้เป็ นหลักฐาน เพื่อให้พระศาสนาไม่วิปริ ตและดารงอยูไ่ ด้นาน แม้องค์
พระศาสดาจะปริ นิพพานแล้ว พระสารี บุตรได้แสดงการทาสังคายนาให้ดูเป็ นตัวอย่าง ถือเป็ นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ ยวกับขั้นตอนทาสังคายนาเป็ นครั้งแรก โดยเริ่ มตั้งแต่ธรรมที่มีองค์ประกอบ
เดี ยว (สงฺ คีติเอกก) จนถึ งธรรมที่มีองค์ประกอบ 10 (สงฺ คีติทสก) ความทราบถึ งพระบรมศาสดาก็
ทรงเห็นชอบด้วย และทรงอนุโมทนาสาธุ การ นับได้วา่ เป็ นต้นแบบแห่งการทาสังคายนา
นอกจากนี้ ยังมีตวั อย่างการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งถือได้ว่าเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ในทางพระพุทธศาสนาระหว่างอาจารย์กบั ศิษย์ (พี่สอนน้อง) ตัวอย่างเช่น พระอุบาลีเถระเมื่อบวช
เข้ามาแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรี ยนในสานักของพระพุทธเจ้า พระอุบาลีเถระจึงเป็ นผูท้ รงจาพระวินยั ไว้ต่อ
พระพักตร์ ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าปริ นิพพานแล้ว พระสงฆ์จานวน1,000 รู ป
ทรงจาไว้ต่อจากท่านพระอุบาลีเถระ พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายมีพระมหากัสสปเป็ นประมุข
ก็มีการทรงจากันต่อกันมาตามลาดับ พระวินยั จึงได้นาสื บต่อมาตามลาดับในสานักพระอุบาลีเถระ
ตั้งแต่การปฐมสังคายนา จนมาถึ งตติยสังคายนาครั้งที่ 3 สานักพระอุบาลีเถระจึงมีลาดับพระเถรา
จารย์ในการสื บทอดความรู้ดา้ นพระวินยั ดังต่อไปนี้
พระอุบาลีเถระ เล่าเรี ยนมาจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระทาสกเถระ เล่าเรี ยนมาในสานักของพระอุบาลีเถระผูเ้ ป็ นอุปัชฌายะของตน
พระโสณกเถระ เล่าเรี ยนมาในสานักของพระทาสกเถระ ผูเ้ ป็ นอุปัชฌายะของตน
พระสิ คควเถระ เล่าเรี ยนมาในสานักของพระโสณกเถระ ผูเ้ ป็ นอุปัชฌายะของตน
พระโมคคลี บุ ต รติ ส สเถระ เล่ า เรี ยนมาในส านั ก ของพระสิ ค ควเถระผู ้เ ป็ น
อุปัชฌายะของตน และพระโมคคลี บุตรติสสเถระก็เป็ นผูท้ าการสังคายนาครั้งที่ 3 ในสมัยพระเจ้า
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อโศกมหาราชใน พ.ศ. 235 จะเห็นได้วา่ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้และถ่ายทอดความรู ้ระหว่าง
อาจารย์กบั ศิษย์จากรุ่ นหนึ่ งมาสู่ รุ่นหนึ่ งทาให้เกิดความต่อเนื่ องและความถูกต้องแม่นยาของเนื้ อหา
สาระด้านพระวินยั จนมาถึงยุคปัจจุบนั
4. ขั้นตอนการจัดเก็บความรู้
การทาสังคายนาในแต่ละครั้งส่ งผลต่อพัฒนาการเกี่ ยวกับการจัดเก็บองค์ความรู้
ด้านพระธรรมวินยั พอจะสรุ ปได้ ดังนี้
การสังคายนาครั้ งที่ 1 มี ระบบการการจัด เก็บองค์ค วามรู ้ ด้านพระวินัยและพระ
อภิธรรมโดยการท่องจาและสังวัธยายปิ ฎกนั้นๆ โดยมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) และในการสังคายนา
ครั้งที่ 2 ก็มีรูปแบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ในด้านพระธรรมวินยั เหมือนกับครั้งที่ 1
แต่รายละเอียดของการสังคายนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีการกล่าวถึงไว้ในพระวินยั ปิ ฎก
จุ ล ลวรรค แม้ใ นวินัย ปิ ฎกจะไม่ ก ล่ า วถึ ง ค าว่า พระไตรปิ ฎกในการสั ง คายนาครั้ งที่ 1 และการ
สังคายนาครั้ งที่ 2 แต่ในสมันตัปปาสาทิ กา ซึ่ งเป็ นอรรถกถาอธิ บายวินัยปิ ฎกนั้น บอกว่าการจัด
หมวดหมู่คาสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างอย่างพระไตรปิ ฎกนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งปฐม
สังคายนาแล้ว ในส่ วนความเห็นของสุ ชีพ ปุญญานุภาพ, (2537, น. 8) ได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการ
จัดแบ่งหมวดหมู่คาสอนออกเป็ นปิ ฎกต่างๆ ไว้ว่า ตามคัมภีร์พระวินยั ปิ ฎก การสังคายนาครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ไม่มีคากล่าวถึ งปิ ฎกเลย เพราะใช้คาว่าการตอบเรื่ องพระวินยั (วินยั วิสัชนา) และการ
ตอบเรื่ องพระธรรม (ธรรมวิสัชนา) ยังไม่ได้แยกการจัดหมวดหมู่เป็ น 3 ปิ ฎก แต่เรี ยกว่าธรรมวินยั
รวมๆ กันไป โดยรวมพระสุ ตตันตปิ ฎกกับอภิธรรมปิ ฎกอยูใ่ นคาว่า ธรรม แต่ส่วนใหญ่มกั เข้าใจกัน
ว่า เมื่อไม่มีการกล่าวถึงพระอภิธรรมปิ ฎกอย่างชัดเจน ก็แสดงว่าพระอภิธรรมปิ ฎกนั้นแต่งขึ้นมาใน
ภายหลัง (สุ ชีพ ปุญญานุภาพ, 2537, น. 8)
ส่ วนการสรุ ปผลแห่ งการสังคายนาครั้ งที่ 1 ในคัมภี ร์สมันตปาสาทิ กา อรรถกถา
วินยั ได้บรรยายว่า พระสังคีติภาณกาจารย์ได้จดั ไว้เป็ นหมวดหมู่พระธรรมวินยั ออกเป็ น 3 หมวด
ใหญ่ เรี ยกว่า “ปิ ฎก” คือ 1) พระวินยั ปิ ฎก ประมวลพระพุ ทธพจน์ส่วนวินยั 2) พระสุ ตตันตปิ ฎก
ประมวลพระพุทธพจน์ส่วนพระสู ตร 3) พระอภิธรรมปิ ฎก ประมวลพระพุทธพจน์ส่วนพระปรมัตถ์
ส่ วนการสังคายนาครั้งที่ 3 ระบบการจัดการจัดเก็บองค์ความรู ้ จากการสังคายนา
โดยการท่องจา และสาธยายพระวินยั โดยมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) ครบทั้ง 3 ปิ ฎก คือ พระวินยั ปิ ฎก
พระสุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก
สาหรับการทาสังคายนาครั้งที่ 5 นั้นมีความสาคัญมาก เพราะได้มีการจารึ ก พระ
ธรรมวินัย ลงในใบลานเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การท่ อ งจ าพุ ท ธพจน์ แ ละจัด เก็ บ ค าสอนไว้ไ ด้น าน การ
สังคายนาครั้งนี้ สามารถสรุ ปความสาคัญได้ 2 ประการคือ
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1. นับเป็ นครั้ งแรกที่ มีการจดบันทึ กพระพุท ธวจนะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรลงบน
ใบลาน ด้วยภาษาบาลี ตามตานานระบุวา่ ได้จารึ กอรรถกถาลงไว้ดว้ ย
2. พระธรรมวินยั ที่ถูกจารึ กไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครั้งนี้ ถือว่าเป็ นต้นฉบับของ
พระไตรปิ ฎกของฝ่ ายเถรวาท ซึ่ งภายหลังปรากฏว่า มีผนู ้ าเอาไปแปลเป็ นภาษาของตน
ต่อมาในการการทาสังคายนาครั้งที่ 9 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลก คณะสงฆ์และราชบัณฑิ ตชาระพระไตรปิ ฎก ได้มี การพัฒนาการในการจดบันทึ กและการ
จัดเก็บพระพุทธพจน์ซ่ ึ งเป็ นองค์ความรู ้ ในทางพระพุทธศาสนาที่ ดียิ่งขึ้น โดยจารึ กลงในใบลาน
ปิ ดทองทึบปกหน้า ปกหลัง และกรอบเรี ยกว่าฉบับทอง ส่ วนการสังคายนาพระไตรปิ ฎกในครั้งที่
10 ได้มีการจัดพิมพ์เป็ นเล่ มเป็ นครั้ งแรกถื อเป็ นพัฒนาการด้านการบันทึ กและจัดเก็บองค์ความรู ้
เกี่ ยวกับเนื้ อหาในพระไตรปิ ฎกที่ สืบทอดมาตั้งแต่หลังพุทธกาลที่มีทนั สมัยมากที่ สุดในขณะนั้น
โดยจัด ท าขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2431 สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว การตรวจช าระ
พระไตรปิ ฎกครั้ งนี้ แล้วเสร็ จเมื่ อ ปี พ.ศ. 2436 เป็ นพระไตรปิ ฎกบาลี อกั ษรไทย จานวน 35 เล่ ม
นับเป็ นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์พระไตรปิ ฎกเป็ นเล่มสมุดในประเทศไทยและของโลก
ส่ วนในปั จจุบนั ได้มีรูปแบบการจัดเก็บเนื้ อหาของพระไตรปิ ฎกลงในหนังสื อ สื่ อสาหรับ
ใช้เก็บข้อมูลสารอง ประกอบไปด้วย (1) สื่ อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk device)
เช่น ฮาร์ ดดิสก์ (Hard disks) (2) สื่ อเก็บข้อมูลแสง (Optical Storage Device) เช่น CD และ DVD
และการจัดเก็บ ข้อมู ลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื อข่า ยคอมพิ วเตอร์ ที่ เรี ยกว่า
อินเตอร์ เน็ตในรู ปแบบต่างๆ เช่ น อีเมล เว็บไซต์ เป็ นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ สามารถเข้าถึง
และใช้งานได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้วา่ การจัดเก็บองค์ความรู ้ ซ่ ึ งเป็ นคาสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปริ นิพพานไปแล้ว พุทธสาวกได้มีการ
จัดทาสังคายนา และมีการจัดเก็บองค์ความรู ้ ดา้ นพระธรรมวินยั ไว้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าถึง และการท่องจา ถ้าจะเปรี ยบเทียบการจัดเก็บองค์ความรู้ พระธรรมวินยั ไว้เป็ นหมวดหมู่ของ
พระพุ ท ธศาสนากับ แนวคิ ด การจัด หมวดหมู่ ส ากลในสมัย แรกๆ ที่ เ รี ยกว่ า อนุ ก รมวิ ธ าน
(Taxonomy) คื อวิชาที่ว่าด้วยการจาแนก การจัดระเบี ยบ และมีการตั้งชื่ อ เช่ น การตั้งชื่ อสิ่ งมีชีวิต
โดยรวบรวมสิ่ งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้เป็ นประเภทเดี ยวกัน เช่ น อาริ สโตเติล ได้แบ่งสัตว์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ เม็ดเลือดสี แดง 2) สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง และไม่ มีเม็ดเลื อดสี แดง และได้จาแนกพื ชออกเป็ น 3 กลุ่ ม คือ 1)ไม้เนื้ ออ่ อนและไม้ล้มลุ ก
2) ไม้พุ่ม 3) ไม้ใหญ่ ต่อมาได้มีแนวคิดของ จอห์น เรย์ (John Ray; ค.ศ. 1628-1705) ได้ตีพิมพ์
ผลงานในเรื่ องเกี่ ยวกับ อนุ กรมวิธาน (Taxonomy) หลายฉบับ และในปี 1956 Benjamin Bloom
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นากลุ่มนักจิตวิทยาการศึกษากลุ่มหนึ่ งพัฒนาการจัดกลุ่มพฤติกรรมทางสมองที่สาคัญต่อการเรี ยนรู ้
ระหว่าง ปี 1990 ได้ มีนกั จิตวิทยากลุ่มใหม่ Lorin Anderson ซึ่ งลูกศิษย์เก่าของ Bloom ปรับปรุ ง
กลุ่มพฤติกรรมขึ้ นมาใหม่ และสะท้อนผลงานในศตวรรษที่ 21 เป็ นตัวแทนของคากริ ยาใหม่ที่มี
ความเกี่ ยวเนื่ องกับ Anderso’s Taxonomy เพื่ออธิ บายระดับที่แตกต่างกันของกลุ่มพฤติกรรรม 6
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ความจา 2) ความเข้าใจ 3) นาไปใช้ 4) วิเคราะห์ 5) ประเมินค่า และ 6) สร้างสรรค์
(Anderson & Krathwohl, 2001) ดังได้แสดงขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ (Anderson & Krathwohl
Taxonomy) มาประยุกต์ใช้กบั การทาสังคายนาตามตารางที่ 2.10 ดังนี้
ตารางที่ 2.10 ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ (Anderson & Krathwohl) ประยุกต์ กบั การทาสั งคายนา
ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่
(Anderson & Krathwohl)
1. ความจ า พุ ท ธสาวกสามารถระลึ ก หรื อ
จดจาพระธรรมวินยั ได้
2. ความเข้ าใจ อธิ บายความคิดรวบยอดได้
ถามตอบในส่ วนที่สงสัยให้กระจ่างแจ้ง
3 . น า ไ ป ใ ช้ น า ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ เ ดิ ม ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
4. วิเคราะห์ จาแนกหัวข้อ หมวดหมู่ ความ
เข้ากันได้ ความแตกต่างระหว่างส่ วนต่างๆ
ของพระธรรมวินยั ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา

เทคนิควิธีปฏิบัติ

- เรี ยนรู้ทรงจา ให้คาจากัดความ - ระลึก
- พูดซ้ า สวดพร้อมกัน
- บรรยายแจกแจง - ชี้แจงเหตุผล
- ชี้แหล่งที่มา - แปลความหมาย
- จัดหมวดหมู่พุทธพจน์ให้กบั บุคคล สถานการณ์
- แก้ไขปั ญหาความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากธรรม
- สื บทอดพระพุทธพจน์ และแก้ปัญหาบุคคล สังคม
- เปรี ยบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- จาแนกเป็ นหมวดหมู่
- แบ่งแยกหัวข้อธรรมให้เหมาะสม
- วินิจฉัยชี้ขาด
5. ประเมิ น ค่ า พิ สู จ น์ข ้อสงสัย หรื อตัด สิ น - อภิปรายข้อคิดเห็น
ความผิด ความถูก โดยอาศัยบุคคล หมู่คณะ - ร่ วมกันประชุมพิจารณาตรวจสอบ
- เลือกแก่นแท้พุทธพจน์
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- สนับสนุนข้อคิดเห็นที่ถูกต้อง
- ให้คุณค่าและความสาคัญกับพระธรรมวินยั
- ประเมิ นค่าจากอดี ต ปั จจุบนั และการนาไปใช้ใ น
อนาคต
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6. สร้ างสรรค์ สร้างแนวความคิด ข้อคิดเห็น - ทรงจา ตีความ กลัน่ กรอง เก็บรวบรวมเป็ นระบบ
มุมมองใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพุทธพจน์ เพื่อ - สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ นอุ ป กรณ์
สนับ สนุ น ในการจัด เก็ บ พระพุ ท ธพจน์ เ พื่ อ ความ
การนาไปประยุกต์ใช้
สะดวก รวดเร็ วและง่ายต่อการเข้าถึง
- พัฒนาความรู้ ให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจตรงกัน
เพื่อการใช้ปฏิบตั ิร่วมกันได้
- จดจา จารึ ก เขียน ตีพิมพ์ บันทึก เผยแพร่ โดยใช้วิธี
จัดเก็บในยุคแรก คื อการจดจาในตัวบุ คคล แบบจา
ปากต่อปาก ต่อมาเปลี่ยนเป็ นการจารึ ก หรื อเขียนลง
ในใบลาน และมีการพัฒนาตีพิมพ์พระไตรปิ ฎกลง
ในหนังสื อ ในปั จจุบนั ใช้การบันทึกพระพุทธพจน์
ลงในสื่ ออุปกรณ์ เครื อข่ายสารสนเทศ เช่น เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าอินเตอร์ เน็ต ในรู ปแบบต่างๆ
เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ Facebook และอื่นๆ
ที่มา: จุ ดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educations) ทางด้านสติปัญญา (Cognitive
Domain) ฉบับปรับปรุ งใหม่ ค.ศ. 2001 (ดัดแปลงจาก ศักดิ์ชยั หิ รัญรักษ์)
5. ขั้นตอนการเผยแพร่ ความรู้
ในสังคีติสูตรบันทึกไว้วา่ พระสารี บุตรได้ปรารภเหตุการณ์อนั น่าเศร้าสลดใจของ
เหตุการณ์ ของพวกสาวกนิ ครนถ์ที่เกิ ดความแตกแยกทะเลาะวิวาทโจมตีกนั เอง ด้วยเหตุ ที่ยึดถื อ
ปฏิบตั ิและแปลความธรรมวินยั ของศาสดาที่เพิ่งจะล่วงลับไปไม่ตรงกัน จึงปรารภกับพระสงฆ์ให้ดู
เป็ นบทเรี ยนว่าควรสังคายนาจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยั ไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนา
วิปริ ตและดารงอยู่ได้นานแม้พระพุทธเจ้า ปริ นิพพานไปแล้ว พระสารี บุตรได้แสดงไว้ให้ดูเป็ น
แบบอย่างถือเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการทาสังคายนาขึ้นเป็ นครั้งแรก ความทราบถึงพระบรม
ศาสดาก็ทรงเห็ นชอบด้วยและทรงอนุ โมทนาสาธุ การ นับได้ว่าเป็ นต้นแบบแห่ งการสังคายนาเพื่อ
การจัด เก็ บ องค์ค วามรู ้ ด้า นพระธรรมวิ นัย การถ่ า ยถอดและเผยแพร่ ค วามรู ้ ด้า นการจัด ท าการ
สังคายนาของพระสารี บุตร มีผลนาไปสู่ การสังคายนาพระธรรมวินยั ครั้งที่ 1 และครั้งต่อๆ มา
ในการสังคายนาที่ 1 ที่ประชุ มได้ตกลงให้สังคายนาพระวินยั ก่อนเป็ นอันดับแรก เพราะ
พระวินยั เป็ นแก่นหรื อเป็ นรากแก้วของพระศาสนา แล้วจึงสังคายนาพระสุ ตตาภิธรรม เมื่อสังคายนา
แต่ละปิ ฎกจบลง ได้มีการถ่ายทอดความรู ้แบบท่องจาด้านพระวินยั โดยพระอุบาลี เถระ ความรู ้ดา้ น
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พระอภิธรรมโดยพระอานนท์ ไปสู่ พระสังคีติภาณกาจารย์ (พระอรหันต์ขีณาสพ จานวน 500 รู ป ที่
เข้าประชุ ม) ได้ท่องจาและสังวัธยายปิ ฎกนั้นๆ โดยมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) มาตามลาดับ จนถึงการ
สังคายนาครั้งที่ 5 ได้มีการถ่ายทอดพระธรรมวินยั จารึ กลงในใบลานเป็ นครั้งแรก เป็ นการแสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ จากรุ่ นหนึ่ งมาสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง จนทาให้องค์ความรู้ดา้ น
พระธรรมวินยั สื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั นี้
6. ขั้นตอนการประยุกต์ ใช้ ความรู้
การน าเอาหลัก พระธรรมวิ นั ย จากพระไตรปิ ฎกที่ ไ ด้จ ากการสั ง คายนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของบุคคล องค์กรและสังคมในยุคปั จจุบนั ดังที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิ ฎกและนักวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้พอจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้
หลักธรรมสาหรับใช้ ในการแสวงหาความรู้
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547, น. 7-8) ได้อธิ บายว่า พื้นฐานของการแสวงหาความรู ้ของ
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตได้แก่ การอ่าน การฟั ง การไต่ถาม และการจดบันทึก ซึ่ งสอดคล้องกับหลัก
หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ
สุ ได้ แก่ สุ ตะ คือ การฟั ง การฟั งเป็ นการเปิ ดใจเพื่อรับฟั งข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะ
คิดว่าเรื่ องที่รับฟังนั้น มีเหตุผลน่าเชื่อถือหรื อไม่เพียงใด การฟังจึงเป็ นเครื่ องมือการแสวงหาความรู ้
จิ ได้ แก่ จินตนะ คือ การคิด การคิดเป็ นการทางานของสมอง สมองของคนเรามี 2
ซี ก ซี ก ซ้ า ยและซี ก ขวาท าหน้า ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยทางซี ก ซ้ า ยท าหน้า ที่ ค วบคุ ม การใช้เ หตุ ผ ล
ใช้ตรรกะ การคานวณ การเปรี ยบเที ยบ การแจงนับ การวิเคราะห์ เจาะลึ ก ส่ วนซี กขวาทาหน้าที่
ควบคุมความคิด สร้างสรรค์ อารมณ์ จิตใจ สัญชาตญาณและลางสังหรณ์
ปุ ได้ แก่ ปุจฉา คือ คาถาม การซักถามเรื่ องที่สงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เป็ น
การแสวงหาความรู ้ หลังจากที่ได้อ่านและฟั ง เพื่อช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจได้ชดั เจนขึ้น เพื่อให้เกิ ด
ความกระจ่าง และเข้าใจที่ถูกต้อง
ลิ ได้ แก่ ลิขิต คือ การเขียน การเขียนหรื อการบันทึก เป็ นการบันทึกข้อความเพื่ อ
เตือนความจา เพื่อประโยชน์ในการบันทึกนั้นมาทบทวนภายหลัง จดเฉพาะใจความสาคัญ เป็ นการ
สรุ ปความ เพื่อความเข้าใจอีกชั้นหนึ่ง และเพื่อป้ องกันความสับสนและหลงลืม
หากใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ในการแสวงหาความรู ้ ย่อมทาให้ผลของการเรี ยนรู ้
บรรลุเป้ าหมาย ผลที่ได้รับจากการเรี ยนรู้หรื อความใฝ่ รู้คือ ความรู้ ทักษะและเจตคติ หรื อความรู้สึก
เช่น คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
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หลักธรรมสาหรับใช้ ในการการเผยแพร่ ความรู้
หลักการการถ่ า ยทอดความรู ้ ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรั สแสดงแนวทาง
สาหรับให้พระภิกษุได้ปฏิบตั ิเพื่อความเหมาะสมและเป็ นแบบแผนในการถ่ายทอดความรู ้แก่บุคคล
ที่ตอ้ งการความรู ้ ตัวอย่างเช่ น พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางองค์แห่ งธรรมกถึ ก (องค์แห่ งพระผู ้
แสดงธรรม) ไว้ 5 ประการ ที่กล่าวไว้ในอุทายีสูตร ดังนี้ 1) อนุ ปุพฺพิกถา กล่าวความไปตามลาดับ
2) ปริ ยายทสฺ สาวี ชี้ แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ 3) อนุทยต ปฏิจฺจ แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา
4) น อามิ สนฺ ตโร ไม่แสดงธรรมด้วยเห็ นแก่ อามิ ส ค่า ตอบแทน 5) อตฺ ตานญฺ จ ปรญฺ จ อนุ ปหจฺ จ
แสดงธรรมไม่ก ระทบตนและผูอ้ ื่ น พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย5
(2539, น. 263)
นอกจากนี้ ยัง มี ต ั ว อย่ า งพุ ท ธวิ ธี หรื อเทคนิ ค ในการถ่ า ยทอดความรู้ ข อง
พระพุ ท ธเจ้า ให้ ก ับ พุ ท ธสาวกและพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ว ไป มี ล ัก ษณะส าคัญ 4 ประการ ดัง นี้
1) สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด 2) สมาทปนา ชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบตั ิ 3) สมุตเตชนา เร้าใจ
ให้อ าจหาญแกล้ว กล้า 4) สั ม ปหัง สนา สั่ ง สอนปลอบชโลมใจให้ ส ดชื่ น ร่ า เริ ง พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6 (2539, น. 124)
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2544, น. 46-50) ได้กล่าวถึงพุทธวิธีเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ และถ่ ายถอดความรู ้ ในพระพุทธศาสนา มี 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) สอนด้วยวิธีการสนทนา
ซึ่ งวิธีน้ ีเหมาะกับผูท้ ี่ยงั ไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม เป็ นการใช้
คาถามนาสู่ การสนทนาเพื่อเข้าสู่ ความเข้าใจธรรมและเกิ ดศรัทธาในที่สุด 2) สอนด้วยวิธีบรรยาย
เหมาะกับการสอนในที่ประชุ มใหญ่ และผูฟ้ ั งมีพ้ืนฐานศรัทธาอยูบ่ า้ ง แต่ตอ้ งการหาความรู ้เพิ่มเติม
3) สอนด้วยวิธีก ารตอบปั ญหา ซึ่ งวิธีน้ ี ผูส้ อนต้องรู ้ จกั วิธีตอบ เข้า ถึ งวัตถุ ประสงค์ในการถาม
จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเหมาะสม ทาให้การสอนได้ผลดียงิ่ ขึ้น 4) วางกฎกติกาในการอยู่
ร่ วมกัน พร้อมกับชี้เหตุผลของการมีกฎกติกานั้น
พระศรี คมั ภีรญาณ (สมจิตต์ วันจันทร์ ) (2556, น. 417) ได้กล่ าวถึ ง กระบวน
ถ่ายทอดความรู ้ ไว้ในหนังสื อพุทธปรัชญาว่า ชุ ดความรู ้ พ้ืนฐานมี 2 ระดับคือ 1) ระดับอายตนะ 5
ประกอบด้วย จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณ 2) ระดับ
อายตนะ 6 ได้เพิม่ มโนวิญญาณ เข้ามากระบวนการเรี ยนรู้จึงมี 2 ลักษณะคือ

5

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปั ญจกนิบาต, (เล่ม 22 /ข้อ 159 /หน้า 263)

6

สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย สี ลขันธวรรค, (เล่ม 9 /ข้อ 322 /หน้า 124)
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ลัก ษณะที่ 1 การศึ ก ษาจากคัม ภี ร์ หรื อวรรณกรรมต่ า งๆ รวมทั้ง การได้รับ จาก
ประสบการณ์แวดล้อมผ่านทางทวาร (ช่องทาง) ต่างๆ
ลักษณะที่ 2 การถ่ายทอดความรู ้จากจิตสู่ จิตระหว่างศิษย์กบั อาจารย์ เนื่ องจากชาว
ตันตระเชื่ อว่า คาสอนต่างๆ ที่บรรจุลงในคัมภีร์เหล่านี้ พระพุทธเจ้าแสดงพระกายในรู ปของเทพ
ต่างๆ เช่น เอารู ปอาทิพุทธธรรมกายทรงแสดงไว้ ถ่ายทอดสู่ สาวกโดยวิธีการต่างๆ
จุดมุ่งหมายของการใช้ ความรู้ ในทางพระพุทธศาสนา
ในพระไตรปิ ฎกให้ความหมายของปั ญญาว่า “ปั ญญา คื อความรู ้ ทวั่ กิ ริยาที่รู้ชัด
ความวิจยั ความเลือกเฟ้ น ความสอดส่ องธรรม ความกาหนดหมาย ความเข้าไปกาหนด ความเข้าไป
กาหนดเฉพาะ ภาวะที่ รู้ ภาวะที่ ฉลาด ภาวะที่ รู้ละเอี ยด ความรู ้ อย่างแจ่ม แจ้ง ความคิ ดค้น ความ
ใคร่ ครวญ” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7 (2539, น. 54)
ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงปั ญญา ก็คือกล่าวถึงเรื่ องความรู ้ แม้วา่ ความรู ้
จะมี หลายระดับก็ ตาม แต่ก ารใช้ความรู้ ในพระพุทธศาสนามี เป้ าหมายครอบคลุ มไปถึ งความมี
ปั ญญาในการพิจารณาให้มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่สุขสงบทางกาย วาจาและใจได้ท้ งั ในปั จจุบนั และ
อนาคต ดังนี้
1) การใช้ ความรู้ (ปัญญา) เพือ่ ความสุ ขในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกตั ถะ)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549, น. 18-19) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของการ
พัฒนาปั ญญา (ความรู้) เพื่อประโยชน์สุขที่เป็ นรู ปธรรม ตามองเห็น เป็ นประโยชน์สุขในระดับต้น
ตามหลัก ความต้องการของมนุ ษ ย์อ ัน ได้แก่ ปั จ จัย 4 ซึ่ งเป็ นเรื่ องของวัตถุ หรื อ ด้า นรู ป ธรรมที่
ประกอบไปด้วย 1) การมีสุขภาพที่ดี ร่ างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย สุ ขสบายใช้
การได้ดี 2) การมีทรัพย์สินเงิ นทอง การงานดารงชี พด้วยอาชี พสุ จริ ตเป็ นหลักเป็ นฐาน สามารถ
พึ่งตนเอง จัดหาใช้จ่ายและเก็บออม 3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนมนุ ษย์ สถานะทางสังคมเป็ น
ที่ยอมรับมีกลั ยาณมิตร และ 4) การมีครอบครัวที่สมบูรณ์และเป็ นสุ ข
การใช้ปัญญาเพื่อให้เกิ ดความสุ ขสงบในระดับต้นนี้ ตรงกับศัพท์เฉพาะที่เรี ยกว่า
“ทิฎฐธัมมิกตั ถะ” คือประโยชน์ปัจจุบนั อันถือว่ามนุ ษย์จะขาดไม่ได้ เพราะถือเป็ นฐานที่มนั่ คงต่อ
การดาเนินชีวติ ต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่ งทุกคนต้องพัฒนาปั ญญาตนเองให้เกิดขึ้นและใช้ปัญญาเพื่อ
หาสิ่ งเหล่านี้มาเพื่อความสุ ขของตน ทาให้สุขภาพดี เมื่อสุ ขภาพดี ก็สามารถหาเงินได้สะดวก เมื่อมี
ทรัพย์สิน สิ่ งที่ ตามมา คือฐานะทางสังคม เป็ นที่ยอมรับ มียศ มีตาแหน่ ง สื บเนื่ องอาศัยกัน ทาให้
ได้มาซึ่ งมิตรและบริ วาร ช่วยให้ทาอะไรได้สะดวกและกว้างไกลขึ้น อันเป็ นฐานให้ครอบครัวมัน่ คง
7

ดูรายละเอียดในสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส, (เล่ม 29 /ข้อ 10 /หน้า 54)
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และมี ค วามสุ ข เลี้ ยงดู บุ ต รหลานได้ จะสามารถสร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญของชี วิ ต ครอบครั ว
วงศ์ตระกูล และสังคมประเทศชาติต่อไป แต่ถา้ บุคคลใดขาดประโยชน์ระดับต้นนี้ ชีวิตก็จะลาบาก
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549, น. 197-199)
2) การใช้ ความรู้ (ปัญญา) เพือ่ ประโยชน์ สุขในอนาคต (สั มปรายิกตั ถะ)
มนุ ษย์ใช้ปัญญาพัฒนาจนสามารถบรรลุประโยชน์สุขในระดับต้นมาได้ แต่ใช่ ว่า
จะเพียงพอ โดยยังมีขอ้ บกพร่ อง คือยังรู ้สึกไม่โปร่ งโล่งใจเต็มที่ การพัฒนาปั ญญาจนสามารถบรรลุ
ประโยชน์สุขระดับที่สูงขึ้นจึงมีความจาเป็ น การพัฒนาปั ญญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้ เป็ นเรื่ อง
ของจิตใจที่ลึกซึ้ งลงไป เรี ยกว่าประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรื อเลยไปข้างหน้า
ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมต่อหน้าต่อตา เรี ยกว่า สัมปรายิกตั ถะ เช่น ความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็ นประโยชน์
การที่เราได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ทาประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุ ษย์ เมื่อใดที่นึกถึงขึ้นมา ว่าได้ทาชี วิตให้มี
คุณค่า ได้ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์จะทาให้อิ่มใจและมีความสุ ขอีกแบบหนึ่ ง พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต), (2549, น. 27)
3) การใช้ ความรู้ (ปัญญา) เพือ่ การบรรลุธรรม (ปรมัตถะ)
พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2547, น. 42-43) การพัฒนาปั ญญามีเป้ าหมาย
สู งสุ ดคือ การบรรลุธรรมซึ่ งเป็ นภาวะชีวติ ที่พบความสุ ขอย่างแท้จริ ง ลักษณะสาคัญของภาวะชี วิตนี้
คือการมองสิ่ งทั้งหลายตามที่มนั เป็ นหรื อเห็นตามความเป็ นจริ ง รู ้สามัญลักษณะที่เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา รู ้เท่าทันสมมติบญั ญัติ ไม่ถูกหลอกให้หลงไปตามรู ปลักษณ์ ภายนอกของสิ่ งทั้งหลาย และ
ยอมรับความจริ ง เมื่อพัฒนาปั ญญาจนถึ งขั้นบรรลุ ธรรมแล้วจะกลายเป็ นผูบ้ รรลุธรรม เป็ นสาวกที่
แท้ของพระพุทธเจ้าที่เรี ยกว่า สาวกสงฆ์ หรื อที่เรี ยกว่า อริ ยบุคคล หรื อพระอริ ยะซึ่ งแปลว่า ผูเ้ จริ ญ
ผูป้ ระเสริ ฐ หรื อผูไ้ กลจากกิเลส พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2547, น. 129)
ฉะนั้น การที่บุคคลใช้ความรู ้ ที่เกิ ดจากการแสวงหามาเพื่อพัฒนาความรู้ (ปั ญญา)
ให้เกิ ดประโยชน์ตามลาดับ ตั้งแต่การใช้ความรู ้ เพื่อความสุ ขในการดาเนิ นชี วิต การศึกษาเล่าเรี ยน
การทางานการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมในปั จจุบนั การใช้ความรู ้เพื่อการเข้าถึงแก่นแท้ของชี วิต
มีคุณค่าต่อตนเองและต่อสังคมทาให้เกิดประโยชน์ในอนาคต และการใช้ความรู ้เพื่อการบรรลุธรรม
หลุ ดพ้นจากความทุกข์ท้ งั ปวง คือประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ที่จะกาจัดกิเลส
และให้รู้เท่าทันความจริ งทั้งหลาย รู ้ ถึงความที่สิ่งทั้งหลายเป็ นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาแล้วรู้จกั
โลกและชีวติ ตามความเป็ นจริ ง จนกระทัง่ สามารถวางจิตใจต่อชีวติ และโลกได้อย่างถูกต้องเป็ นจิตที่
สงบ โล่ง ผ่องใส เบา เป็ นอิสระ ปราศจากกิเลสที่มีผลมาจากการใช้ปัญญา
สรุ ปได้วา่ ในแง่ของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
และเอื้ อประโยชน์ต่อการจัดการความรู ้ ในองค์ก ร ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้วเบื้ องต้นพอสรุ ปได้ดัง นี้
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การใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ เป็ นพื้นฐานของการแสวงหาความรู ้ ของการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต, การใช้หลัก
มหาปเทส 4 ส าหรั บ ตัด สิ น หรื อ กลั่น กรองความรู ้ ที่ มี ข ้อ สงสั ย หรื อ โต้เ ถี ย งกัน ให้ยุ ติ ล ง, การ
ประยุกต์ใช้องค์แห่ งธรรมกถึก 5 ประการ ซึ่ งเป็ นจรรยาบรรณที่สาคัญของนัก เผยแพร่ ความรู ้ และ
การใช้พุทธวิธี 4 ประการ ซึ่ งเป็ นเทคนิ คในการเผยแผ่ความรู ้ ให้กระจายทัว่ บุคคลและองค์กร เพื่อ
นาไปสู่ จุดมุ่งหมายการใช้ความรู ้ (ปัญญา) 3 ระดับ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ได้แก่ 1) การ
ใช้ความรู้เพื่อความปกติสุขในปั จจุบนั 2) การใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ปกติสุขในอนาคต 3) การใช้
ความรู้เพื่อการบรรลุธรรม
2.2.4 หลักธรรมทีเ่ ป็ นปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
พระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึ งโดยตรงเกี่ ยวกับหลักธรรมที่ นาไปใช้กบั จัดการความรู ้
แต่ก็มีหลักธรรมที่พอจะหยิบยกมาเทียบเคียงและนามาประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรู ้ กบั บุคคล
กลุ่ ม บุ ค คล และองค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบผลส าเร็ จ ดัง ที่ ป รากฏในคัม ภี ร์ ท าง
พระพุทธศาสนาและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าถึ งหลักธรรมไว้ในแง่มุมต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุไว้
โดยอย่างชัดเจนว่ามีหลักธรรมอะไรที่ส่งผลโดยตรง หรื อโดยอ้อมต่อการทาให้การจัดการความรู ้
เชิ งพุทธสาหรับบุคคลหรื อองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ ได้ เพียงแต่ได้กล่าวถึ ง
หลักธรรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทางานอย่างมีความสุ ข มีความสามัคคีต่อ
กัน เกิดความเจริ ญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จ ดังที่นกั วิชาการและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้
กล่าวเอาไว้ ดังนี้
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551, น. 227-229) ได้กล่าวโดยสรุ ปหลักพุทธธรรมสาหรับการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) เพื่อจะทาให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และ
ยังก่อให้เกิ ดความสุ ขแก่ สมาชิ กในองค์กรเพิ่มขึ้ น กล่าวโดยรวมความรู ้ ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎก
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
ก. ความรู ้ทวั่ ไป มีได้ต้ งั แต่เรื่ องที่วา่ ชี วิตคือการศึกษาไตรสิ กขา ผลของไตรสิ กขา
ที่เรี ยกว่าภาวนา หน้าที่ของครู /นักเรี ยน
ข. ความรู้สาหรับสมาชิ กในองค์กร มีหลายเรื่ องคือ 1) แนวทางการสร้างปั ญญา
2) แนวทางการสร้างความสุ ข และ 3) แนวทางการทางานให้ประสบความสาเร็ จ
ค. ความรู ้ ส าหรั บ องค์ก ร ท าให้ อ งค์ ก รมั่น คง เป็ นองค์ก รเรี ย นรู ้ และองค์ก ร
ประสิ ทธิ ภาพ มี ความรู้ หลายเรื่ องคื อ 1) ความรู ้ ใ นการท าให้คนผูก พันคิ ดถึ งกัน (สัง คหวัตถุ )
2) แนวทางการอยู่ร่วมกัน (สาราณี ยธรรม) 3) การเป็ นผูน้ าที่ดี (พรหมวิหาร) 4) แนวทางทาให้
องค์กรมีความมัน่ คงยัง่ ยืน (อปริ หานิ ยธรรม) 5) แนวทางการสร้างอานาจ (จักรวรรดิ วตั ร) และ
6) การสร้างพลัง (พละ5)
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ขั้นต่อไปคือ การถ่ายทอดแบ่งปั นความรู ้ระหว่างสมาชิ กก็อาศัยธรรมหรื อความรู ้ในการ
ถ่ายทอดความรู ้ที่เรี ยกว่าบุพนิ มิตที่เริ่ มต้นด้วยกัลยาณมิตรและลงท้ายด้วยโยนิโสมนสิ การ (การคิด
เป็ น) รวมทั้ง อาศัย หน้า ที่ 2 อย่า งของครู และนัก เรี ย นคื อ สอนศิ ล ปวิท ยา (วิ ช าชี พ ) และเสนอ
คุณธรรม ตลอดจนเลียนแบบการสอนของพระพุทธเจ้าคือ 1) ชี้ ให้ชดั 2) ชวนให้ปฏิบตั ิ 3) เร้าให้
กล้า และ 4) ทาให้ร่าเริ ง
สาหรั บขั้นลงมื อปฏิ บตั ิ คือ ยึดถื อธรรมะสาหรั บสมาชิ กในองค์กร และธรรมะสาหรั บ
องค์กรที่สรุ ปมาแล้วข้างต้นเมื่ อปฏิ บตั ิ ทุกอย่างที่ กล่ าวมา การจัดการความรู ้ เชิ งพุทธก็จะเกิ ดขึ้ น
ทาให้องค์กรมีประสิ ทธิภาพ และสมาชิกในองค์กรมีคุณภาพ คุณธรรมและความสุ ข
นอกจากนี้ การจัดการความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมประกอบไปด้วยเรื่ อง ดังนี้
1. การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งผูน้ าองค์กรจะต้องเอาใจใส่ สนับสนุ นเทคนิ ค
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้กนั ในปั จจุบนั ที่เรี ยกว่า ชุ มชนปฏิบตั ิ (Community of practice) ซึ่ งหลักพุทธ
ธรรมอาจเทียบเคียงได้กบั หลักอปริ หานิยธรรม บวกกับจักรวรรดิวตั รและพละ 5
2. การพัฒนาและวิจยั โดยมีส่วนร่ วม (PAR- Participatory Action Research) ใน
ส่ วนพุทธธรรมก็จะเป็ นเรื่ องของชีวติ คือการศึกษา ไตรสิ กขา บุพนิมิต และวิมงั สาของอิทธิบาท
แนวคิดการจัดการความรู้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นส่ วนใหญ่มกั จะเน้นไปที่หลักธรรม
คาสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่เกี่ ยวข้องกับหลักธรรมพื้นฐานที่ เป็ นโลกี ยะธรรมโดยส่ วนมากคื อ
หลักธรรมที่ใช้ได้กบั ทุกคนในองค์กร ในการบริ หารองค์กรและการจัดการความรู ้ ในองค์กร เช่ น
หลักการพัฒนาคุณภาพชี วิต ที่เรี ยกว่าไตรสิ กขา หลักการทางานให้ประสบผลสาเร็ จที่เรี ยกว่าอิทธิ
บาท 4 หลักการช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลกันในองค์กรเรี ยกว่าสังคหวัตถุ 4 และหลักธรรมเกี่ยวกับ
การอยูร่ ่ วมกันในองค์กรด้วยความสามัคคีเรี ยกว่า สาราณี ยธรรม 6 เป็ นต้น
พระไพศาล วิสาโล (2544, น. 13-17) ได้นามาสรุ ปและให้ความหมายของกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา หรื อกระบวนการเรี ยนรู้วิถีพุทธคือกระบวนการที่เป็ นไปเพื่อความ
เจริ ญแห่ งปั ญญามี 3 ขั้นตอนเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ได้แก่ 1) การรับรู้จากการเสวนาสัตบุรุษคือ การ
ฟังสัทธรรม 2) การคิดคือโยนิโสมนสิ การ 3) การปฏิบตั ิ คือธรรมานุธรรมปฏิบตั ิ
กระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นสามารถเกิดปั ญญาได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ครบกระบวนการ
สามารถเกิ ดปั ญญาจากการคิด (จินตมยปั ญญา) รับรู้สดับฟั ง (สุ ตตมยปั ญญา) และปั ญญาจากการ
ปฏิบตั ิ (ภาวนามยปั ญญา) รวมความแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ การคิด และการปฏิบตั ิเป็ น
สิ่ งสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ในขณะที่ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺ มจิตโต) (2543, น. 20) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า ธัมมานุธมั มปฏิบตั ิ คือการเลือกหัวข้อธรรมย่อยมาปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับธรรม
ใหญ่ เช่น เลือกประเด็นที่ได้เรี ยนรู ้มานั้นมาทดสอบแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง เมื่อเรี ยนรู ้จากครู หรื อรับ
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ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนได้สุตมยปั ญญา แล้วจึงคิดวิเคราะห์เรื่ องนั้นจนได้ จินตามยปั ญญา แล้ว
จากนั้นก็ถึงขั้นสุ ดท้ายคื อ ธรรมานุ ธรรมปฏิ บตั ิ เป็ นการนาความรู ้ ที่ได้จากการทดลองทาจนเกิ ด
ทักษะ นั่นคื อการปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งจะทาให้เกิ ดภาวนามยปั ญญา คื อความรู ้ ที่เกิ ดจากประสบการณ์ ตรง
เป็ นปัญญาขั้นสู งสุ ด
ส าหรั บ ปั ญ ญาวุ ฑ ฒิ ธ รรมนี้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การจัด การความรู ้ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะเป็ นองค์ธรรมที่เกื้ อหนุ นให้กระบวนการเรี ยนรู ้ ดาเนิ นไปอย่างได้ผลดี
เช่ น เมื่อต้องการศึกษาหาความรู ้ ในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์เกิ ดความเจริ ญงอกงามในชี วิต ในเบื้องต้น
ต้องเข้าหาคนดี หรื อกัลยาณมิตร ได้แก่ ครู อาจารย์ หรื อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถในเรื่ องที่
ต้องการศึ กษาหาความรู ้ เพื่อขอความรู ้ คาแนะนา เมื่ อได้รับคาแนะนาแล้ว ก็ฟังด้วยความตั้งใจ
สนใจด้วยความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน การเข้าหากัลยาณมิตรจะทาให้ได้ฟังสิ่ งที่ไม่เคยฟั ง เข้าใจ
ยิ่งขึ้นในสิ่ งที่เคยฟั งมาแล้ว และเป็ นการบรรเทาความสงสัย ทาความคิดเห็นให้ตรง และในขณะที่
ฟั งต้องพิจารณาตามเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง วิธีคิดพิจารณาเพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจที่ถูกต้องคือคิดหาเหตุผลในเรื่ องนั้นๆ ว่ามีความเชื่อมโยงกันหรื อไม่อย่างไร ถ้ายังไม่พบ
เหตุ และผลของเรื่ องนั้นก็ตอ้ งซักถามจนเข้าใจ นอกจากนี้ อาจหาความรู ้ เพิ่มเติมจากการสนทนา
อภิปราย รวมถึงการสังเกต เฝ้ าดูอย่างพินิจพิเคราะห์ดว้ ยเหตุผล ไตร่ ตรองและขั้นตอนที่สาคัญของ
กระบวนการเรี ยนรู้เชิงพุทธ คือการฝึ กหัด ทาให้บ่อยให้มาก ซึ่งเป็ นประสบการณ์ตรงของผูเ้ รี ยนรู้
หลักกัลยาณมิตตตาและโยนิโสมนสิ การเป็ นปัจจัยภายในและภายนอกที่เอือ้ ต่ อการพัฒนา
ความรู้
นัก วิชาการด้านพระพุ ทธศาสนาได้กล่ า วถึ ง การหลัก กัลยาณมิ ตตตาและหลัก โยนิ โส
มนสิ การเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2537, น. 109-110) ได้กล่ าว่าถึ งเรื่ องกัลยาณมิ ตรและ
โยนิโสมนสิ การไว้วา่ พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็ น อัตตนาถะ คือเป็ นที่พ่ งึ ของตนได้ หรื อพึ่ง
ตนได้ และเป็ น ปรนาถะ คือเป็ นที่พึงของคนอื่นได้ หรื อมีสิ่งที่จะให้แก่คนอื่น และสอนให้ทุกคน
เป็ นกัลยาณมิตตะ คือมีมิตรดี เพื่อให้มีสิ่ง (ความรู ้) ที่จะได้รับจากคนอื่นได้ เพื่อนาเอามาใช้พฒั นา
ตนเองให้พ่ ึงตนเองได้ ถ้าระบบนี้ เป็ นไปอย่างสมดุล ตนเองก็จะเจริ ญงอกงาม และพาบุคคลอื่นให้
เจริ ญงอกงามไปด้วย เป็ นการเจริ ญงอกงามร่ วมกัน แต่ถา้ ในกรณี ไม่มีบุคคลที่จะเป็ นกัลยาณมิตรคือ
ไม่มีบุคคลผูม้ ีความรู้ ที่จะให้แก่บุคคลอื่น พระพุทธศาสนาก็สอนให้ใช้ โยนิ โสมนสิ การ คือความ
รู ้จกั คิด รู ้ จกั พิจารณาโดยแยบคายซึ่ งจะทาให้สามารถเฟ้ นหาคุณค่าส่ วนที่ดี ความรู ้ หรื อประโยชน์
แม้จากสิ่ งหรื อบุคคลที่ไม่มีอะไรที่จะให้แก่บุคคลอื่นได้ การมีโยนิโสมนสิ การเป็ นการพึ่งตนเองได้
ในระดับสู งสุ ด หรื อเป็ นการพึ่งที่ประเสริ ฐ
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นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2549, น. 614-616) ได้กล่าวถึ ง ศรัทธา
เป็ นเพียงปั จจัยที่นาไปสู่ ปัญญา (ความรู ้ ) แต่สิ่งที่ทาให้ปัญญาของบุคคลเจริ ญงอกงามขึ้นได้ ต้อง
อาศัยโยนิโสมนสิ การในตนเอง ศรัทธาเป็ นเพียงตัวกระตุน้ เชื่ อมโยงให้เกิดโยนิ โสมนสิ การ ศรัทธา
เป็ นปั จจัยภายนอกที่มาจากผูอ้ ื่นเป็ นผูช้ กั จูงให้เชื่ อถือ หรื อให้คาแนะนาสั่งสอน เรี ยกอีกอย่างว่า ปร
โตโฆสะ ดังนั้นการพัฒนาความรู ้และการเรี ยนรู ้ ที่นาไปสู่ ปัญญาตัวแรกคือ สัมมาทิฏฐิ มาจากเหตุ
ปัจจัย 2 ประการคือ ปรโตโฆสะ (เสี ยงจากผูอ้ ื่น คือกัลยาณมิตร) และโยนิโสมนสิ การ พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย8 (2539, น. 491)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ หลัก ธรรมค าสอนจากนัก วิ ช าและคัม ภี ร์ ท าง
พระพุทธศาสนาที่ได้นาเสนอมาแล้วนั้น หลักธรรมที่สามารถจะนามาประยุกต์ใช้กบั การวิจยั การ
จัดการความรู้ เชิ งพุ ทธของโรงเรี ย นพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาได้น้ นั สามารถสรุ ปได้
จานวน 4 หลักธรรม คือ 1) หลักกัลยาณมิตตตา 2) หลักวุฑฒิธรรม 3) หลักสาราณี ยธรรม และ 4)
หลักอปริ นานิยธรรม แต่อาจจะมีหลักธรรมอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้เชิงพุทธอีก
2.3 การบูรณาการแนวคิดการจัดการความรู้ ตะวันตกกับการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
การศึกษาวิจยั การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
นั้นผูว้ จิ ยั ได้นาเอาแนวคิดว่าด้วยความรู้ตะวันตกกับแนวคิดความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาทาการ
เปรี ยบเที ยบเพื่อต้องทราบว่าแนวคิ ดทั้งสองอย่างมี ความสอดคล้องหรื อแตกต่างกัน และนาเอา
แนวคิดที่สอดคล้องกันมาบูรณาการและประยุกต์ใช้กบั การจัดการความรู ้เชิ งพุทธเพื่อประโยชน์ใน
การทาวิจยั และเป็ นประโยชน์กบั วงการวิชาการด้านการจัดการความรู ้ตามตารางที่ 2.11 ดังต่อไปนี้
เปรียบเทียบแนวคิดความรู้ ตะวันตกกับความรู้ เชิ งพุทธ
ความรู้ ตะวันตก

ความรู้ เชิ งพุทธ

การใช้
ใช้ใ นการท างานพัฒ นาตนเองและองค์ก รให้
เจริ ญก้าวหน้า และเกิดนวัตกรรม
จุดมุ่งหมาย
เพื่ อ ความส าเร็ จในการท างานเพื่ อ ความมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ เ พิ่ ม

การใช้
ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุ มชนและสังคมให้ทุก
คนเข้าใจชีวติ และโลกตามความเป็ นจริ ง
จุดมุ่งหมาย
พัฒนาตนเอง องค์ก รและแก้ไ ขปั ญหาชี วิตให้
พ้นจากความทุ กข์ (ปั ญหา) ทั้ง ในปั จจุ บ นั และ

8

สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์, (เล่ม12 /ข้อ 452 /หน้า 491)
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ความสามารถในการแข่งขัน
ประเภทของความรู้
1. ความรู้ที่แจ้งชัด (explicit knowledge)
2. ความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge)

การจาแนกความรู้ ตามระดับ
1. ระดับข้อมูล
2. ระดับสารสนเทศ
3. ระดับความรู้
4. ระดับปัญญา

อนาคต
ประเภทของความรู้
1. ความรู้ โดยสภาวะหรื อธรรมชาติของความรู้
ได้แก่ สัญญา วิญญาณ ปั ญญา
2. ความรู้โดยทางการรับรู ้ ได้แก่ ผัสสะ
3. ความรู้โดยการพัฒนาทางปั ญญาได้แก่ สัญญา
ทิฐฏิ และญาณ
4. ความรู ้ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมและผลงานของ
มนุษย์ ได้แก่ สุ ตะ ทิฏฐิ และญาณ
การจาแนกความรู้ ตามระดับ
1. ความรู้ระดับวิญญาณ (ความรู้แจ้งในอารมณ์)
2. ความรู ้ระดับสัญญา (การกาหนดได้หมายรู ้)
3. ความรู้ระดับทิฏฐิ (ความเชื่อที่มีเหตุผล)
4. ความรู้ ระดับอภิ ญญา (ความสามารถพิ เศษ
ของจิต มีคุณสมบัติพิเศษ 6 ประการ)
5. ความระดับญาณ (ความรู ้ ที่เกิ ดจากการหยัง่ รู ้
สภาวะตามความเป็ นจริ ง)
6. ความรู้ ร ะดับ สั ม โพธิ (การตรั ส รู้ ) ความรู้
ระดับสู งสุ ดพ้นจากความทุกข์ท้ งั ปวง

ตารางที่ 2.11 เปรี ยบเทียบแนวคิดความรู้ตะวันตกกับความรู ้เชิงพุทธ (ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
จากตารางการเปรี ยบเที ยบเกี่ ยวกับ แนวคิ ดความรู ้ ตะวันตกกับแนวคิ ดความรู ้ เชิ งพุท ธ
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ดังนี้
การใช้ ความรู้ แนวคิดความรู้ ตะวันตก (สากล) ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชี พ เลี้ ยงชี วิต
เน้นความอยูร่ อดและความเจริ ญก้าวหน้าของตนเองและองค์กรเป็ นหลัก เช่น การใช้ความรู้เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้ามีประสิ ทธิ ผลในการทางาน หรื อสร้างนวัตกรรม
ส่ วนแนวคิดความรู ้เชิงพุทธนั้นได้เน้นการใช้ความรู ้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการทางานอย่าง
สุ จริ ต (ศีล) การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพจิตให้มีความสารถในการทางานและสามารถเผชิญกับ
ปั ญหาและกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างมัน่ คง (สมาธิ ) และสามารถใช้ความรู ้เพื่อการพิจารณา
เห็ นและเข้าใจทุ กสิ่ งในโลกตามความเป็ นจริ ง (ปั ญญา) ในแง่ของการใช้ความรู้ ที่สอดคล้องกัน
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ระหว่า งแนวคิ ดการใช้ความรู้ ตะวันตกกับการใช้ความรู ้ เชิ งพุท ธคื อ เน้นไปที่การใช้ความรู้ เพื่ อ
พัฒนาตนเองและองค์กรให้เกิ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพและมี ความเจริ ญก้าวหน้าซึ่ งเป็ นประโยชน์ใน
ปั จจุบนั ที่เรี ยกว่า ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ในส่ วนที่แตกต่างกันคือ การใช้ความรู้เชิ งพุทธสามรถ
ยกระดับความรู้ให้กลายเป็ นปั ญญา คือความรู้แจ้งเห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง และมีเป้ าหมายสู งสุ ด
คือการการใช้ความรู ้ เพื่อกาจัดกิ เลสได้อย่างสิ้ นเชิ ง หลุ ดพ้นความทุ กข์ท้ งั ปวงที่ เรี ยกว่า ปรมัตถ
ประโยชน์ (ประโยชน์อย่างสู งสุ ด)
จุ ดมุ่ งหมาย แนวคิดการใช้ความรู้ ตะวันตก เน้นการใช้ความรู้ เพื่อ ความส าเร็ จในการ
ทางานเป็ นหลัก โดยมีตวั ชี้ วดั คือการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมาย
ขององค์กรที่วางไว้ รวมทั้งมีความสามารถในเชิ งการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ส่ วนการใช้ความรู้เชิง
พุทธเน้นการใช้ความรู ้เพื่อแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง เพื่อทาให้ชีวิตตนเองให้มีความรู้ ความ
คิดเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) สามารถนาความรู้ไปยกระดับตนเองในเชิงประจักษ์โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อมี ภูมิคุม้ กันในชี วิตและการทางาน รู ้ เท่ากันทั้งด้านบวกและด้านลบของสังคม (โลกธรรม 8)
ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต และสามารถนาความรู้มาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ประเด็นในส่ วนที่
สอดคล้อ งกัน คื อ การใช้ค วามรู ้ มุ่ ง เพื่ อ พัฒ นาตนเองและองค์ ก รให้ มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและผลสาเร็ จ แต่จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของการใช้ความรู ้มีแตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว
ประเภทของความรู้ แนวคิ ดความรู้ ตะวันตกสามารถแบ่ง ออกเป็ นประเภทหลักๆ ได้
2 ประเภทคือ ความรู้ที่แจ้งชัด (explicit knowledge) และความรู ้ที่อยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge)
ในส่ วนความรู ้เชิงพุทธสามารถแบ่งประเภทของความรู ้ออกได้เป็ น 2 ประเภทเหมือนกัน คือ
1) ความรู้ ที่ เ ป็ นนามธรรม (ธรรมารมณ์ ) จาแนกตามสภาวะของขันธ์ ได้แ ก่ สั ญ ญา
(ความจาได้หมายรู ้) วิญญาณ (ความรู ้แจ้งทางอารมณ์) ปั ญญา (ความรู ้ในสังขารขันธ์), ความรู ้ที่เกิด
จากการพัฒนาทางปั ญญาได้แก่ สัญญา (ความกาหนดได้) ความรู้ทางทิฏฐิ (ความเห็น ทฤษฎี ความ
เชื่อต่างๆ) และญาณ (ความหยัง่ รู ้), ความรู ้ที่เกิดจากกิจกรรมและผลงานของมนุ ษย์ ได้แก่ ทิฏฐิ และ
ญาณ (ความหยัง่ รู ้), ความรู ้ที่เกิดจากการอาศัยรับรู ้โดยผ่านอายตนะทางใจ จัดเป็ นความรู ้ (โดยนัย)
ที่อยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge)
2) ความรู ้ ที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ ความรู ้ ที่เกิ ดจากผัสสะหรื อเกิ ดขึ้นที่ถูกต้องสัมผัสทาง
อายตนะ (แดนรับรู ้) ภายนอกผ่านทางทวารทั้ง 5 คือ ทางตา ทางหู (สุ ตะ ความรู ้ที่ได้จากการรับฟั ง
เล่ า เรี ย น หรื อ ถ่ า ยทอดกัน มา) ทางจมู ก ทางลิ้ น และทางกาย จัด เป็ นความรู้ ที่ แ จ้ง ชัด (explicit
knowledge) จะเห็ นได้ว่าความรู ้ ตามแนวคิดตะวันตกกับแนวคิดเชิ งพุทธมีความใกล้เคียงและ
สอดคล้อ งกัน ในเรื่ อ งของการแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทเหมื อ กัน คื อ ความรู ้ ที่ อ ยู่ ใ นตัว บุ ค คล
(นามธรรม, ตามนัย) กับความรู ้ที่เปิ ดเผย (รู ปธรรม) แต่ความความเชิ งพุทธมีความซับซ้อนมากกว่า
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เพราะความรู้เชิงพุทธนั้นมีท้ งั ความรู ้ในระดับโลกียะและความรู้ (ปั ญญา) ในระดับโลกุตตระ ส่ วน
ความรู้ตามแนวคิดตะวันตกเน้นความรู้เรื่ องโลกียะ (ใช้การทางาน เอาตัวรอด สร้างนวัตกรรม และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน) เป็ นหลักสาคัญ
การจ าแนกความรู้ แนวคิ ดความรู้ ตะวันตกสามารถแบ่ ง ความรู ้ ออกเป็ น 4 ระดับ คื อ
1) ระดับข้อมูล 2) ระดับสารสนเทศ 3) ระดับความรู ้ 4) ระดับปั ญญา ในส่ วนการจาแนกความรู ้เชิ ง
พุทธสามารถแบ่งลาดับขั้นของความรู ้ หรื อภูมิธรรมออกเป็ น6 ระดับ ดังนี้ 1) ความรู ้ระดับวิญญาณ
2) ความรู้ระดับสัญญา 3) ความรู้ ระดับทิฐฏิ หรื อมโนภาพ 4) ความรู้ระดับอภิญญา 5) ความรู้ระดับ
ญาณ และ 6) ความรู้ระดับสัมโพธิ (การตรัสรู้) เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบแล้ว ความรู้ 4 ระดับ ของ
ตะวันตกมีความใกล้เคียงกันหรื ออาจจะกล่าวได้วา่ มีความสอดคล้องกับความรู ้เชิ งพุทธใน 3 ระดับ
แรกคือ ความรู้ระดับวิญญาณ ระดับสัญญา และระดับทิฐฏิ หรื อมโนภาพ เพราะเน้นการใช้ความรู้
เพื่อใช้พฒั นาตนเองและพัฒนาองค์กรจัดเป็ นความรู้ ในระดับโลกียะ ในส่ วนความรู ้เชิ งพุทธตั้งแต่
ระดับที่ 4 พัฒนาต่อยอดมาจากความรู ้ 3 ระดับแรกและมีแนวโน้มที่พฒั นาไปสู่ ความรู ้ระดับโลกุต
ตระคือความรู้ระดับสัมโพธิ
เปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ ตะวันตกกับกระบวนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
กระบวนการจัดการความรู้ ตะวันตก
1. การแสวงหาความรู้
- เป็ นวิธี ก ารเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง ความรู้ จาก
การแสวงหาจากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง จาก
ภายในและภายนอกองค์กร
- กระบวนการเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ งความรู ้ สู่
บุคคลและองค์กรโดยอาจได้ความรู้ จาก
ผู้เ ชี่ ย วชาญ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ต ารา
หนังสื อพิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกลัน่ กรองความรู้
- ประมวลกลั่ น กรองความรู ้ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
รู ปแบบและภาษาที่ เข้าใจง่ ายและใช้งาน
ได้ง่าย เช่น การจัดทาอภิธานศัพท์ของคา
จากัดความความหมายของคาต่างๆ เพื่ อ
แต่ ล ะหน่ ว ยงานใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน

กระบวนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
1. การแสวงหาความรู้
- การแสวงหาความรู ้ ผ่านทางการสัมผัสทางอายตนะ
ภายในกับอายตนะภายนอก เพื่อมุ่ง การฝึ กฝนพัฒนา
ตนเอง และมุ่งการเข้าถึ งความจริ งของชี วิตโดยอาศัย
หลั ก หลั ก ธรรมที่ เ กื้ อ กู ล ต่ อ การเรี ยนรู ้ เช่ น หลั ก
กัลยาณมิตร, หลักปรโตโฆสะ หลักสัทธรรม 3, หลัก
วุฑฒิธรรม 4, หลักพหูสูต 5, และหลักใช้หลัก สุ จิ ปุ ลิ
เป็ นต้น และจากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
2. การกลัน่ กรองความรู้
- ใช้หลักเกณฑ์ที่จะตรวจสอบความรู้ เช่ น การใช้หลัก
กาลามสู ตร10 ประการ, การใช้หลักเกณฑ์ตดั สิ นการ
กลั่น กรองความรู้ 3 ประการ คื อ 1)ใช้ห ลัก โยนิ โ ส
มนสิ ก าร 2) ใช้ ผู้เ ชี่ ย วชาญ 3) ข้อ มู ล ต ารา คัม ภี ร์
นอกจากนั้น ยัง ใช้ห ลัก มหาปเทส 4 เป็ นการการยก
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เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
3. การจัดเก็บความรู้
- จัดโครงสร้ างและเก็บข้อมูลเป็ นระบบ
เพื่ อสามารถค้น หาและส่ ง มอบได้อย่า ง
รวดเร็ วถูกต้อง และเหมาะสม
- จัด เก็ บ โดยจ าแนกรายการต่ า งๆ เช่ น
ข้อ เท็ จ จริ ง นโยบายหรื อขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
-สามารถเข้าถึงความรู้และนามาใช้งานได้
ง่ายในอนาคต
4. การแลกเปลีย่ นความรู้
- tacit knowledge แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม
ชุมชน/ชุมนุมแห่งการเรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้
และการสังเกตการณ์
- explicit knowledge แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการ เช่ น เอกสาร สื่ อ ฐานความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
5. การเผยแพร่ ความรู้
- โดยการเขี ย น การพู ด คุ ย ตี พิ ม พ์ การ
เปลี่ ย นงาน การน าเทคโนโลยี แ ละ
อิ น เทอร์ เน็ ต มาใช้ ถ่ า ยโอน เผยแพร่
ความรู้เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
6. การประยุกต์ ใช้ ความรู้
- การใช้หรื อการประเมิ นความรู้ โดยคน
ในองค์กร

ข้ออ้างหรื อหลัก ฐาน เพื่ อสอบสวนเที ย งเคี ย งในการ
กลัน่ กรองตัดสิ นความรู ้ให้เข้ากับยุคปั จจุบนั
3. การจัดเก็บความรู้
- เทียบเคียงการทาสังคายนามีการจัดเก็บพุทธพจน์โดย
พระสาวกอาศัยการท่องจาแบบปากต่อปาก (มุขปาฏะ)
ในการสังคายนาครั้งที่ 1 ต่อมามีพฒั นาการท่องจาและ
จัดพระธรรมวินยั เป็ นหมวดหมู่ ในการสังคายนาครั้งที่
5 มี การจารึ กและจัดเก็บ พระธรรมวินัย ลงในใบลาน
ปั จจุ บั น มี ก ารจั ด เก็ บ ความโดย ก ารตี พิ ม พ์ ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาสนับ สนุ น การจัดเก็ บ และ
เผยแพร่ พุทธพจน์ลงในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า
อินเตอร์ เน็ต เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงและการใช้งาน
4. การแลกเปลีย่ นความรู้
- อาศั ย กั ล ยาณมิ ต รเป็ นผู ้ เ อื้ อ อ านวยเพื่ อ ให้ ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
- กัลยาณมิ ตร ที่ เป็ นตัวบุ ค คลหมายรวมเอาคุ ณธรรม
คุณสมบัติ ความสามารถการสอน เช่ น วิธีการ เทคนิ ค
กลวิธี อุบ ายการสอน เป็ นต้น และกัล ยาณมิ ตรที่ เป็ น
องค์ประกอบแวดล้อม ได้แก่ หลักการดาเนิ นการต่างๆ
ที่เอื้อให้การเรี ยนรู ้ให้ได้ผลดี เช่ น หนังสื อ สื่ อมวลชน
บุคคลตัวอย่าง และสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่ดี
5. การเผยแผ่ ความรู้
- ระหว่างศิษย์กบั อาจารย์ แบบมุขปาฐะ (ปากต่อปาก)
หรื อเรี ย นจากตาราที่ เรี ย กว่า ปริ ย ตั ิ ธ รรม และนามา
ปฏิ บตั ิจนเกิ ดปฏิ เวธ (ผลสาเร็ จ) อาศัยหลักการเผยแผ่
เช่ น หลักองค์แห่ งธรรมกถึ ก พุทธวิธีในการถ่ ายทอด
ความรู ้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริ ม
6. การประยุกต์ ใช้ ความรู้
- การประยุกต์หลักธรรม เช่ น หลักการสร้ างปั ญญา 3
(สุ ตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปั ญญา), หลัก

62

- เป็ นการใช้และนาความรู้ ประสบการณ์
อันมี ค่าขององค์กรมาใช้ประโยชน์อย่าง
สร้ า งสรรค์ แ ละและมี ก ารพัฒ นาและ
ยกระดับความรู ้ อย่างต่อเนื่ องจนเกิ ดเป็ น
นวัตกรรม

วุฒฑิธรรม 4, หลักสัปปุริสธรรม 7, หลักสาราณี ยธรรม
6 เน้นการใช้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ 3 อย่าง คือ 1) การ
ใช้ ค วามรู้ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ขในปั จจุ บ ั น 2) เพื่ อ
ประโยชน์สุขในอนาคต 3) เพื่อ แก้ปัญหา หมดกิ เลส
(การบรรลุธรรม)

ตารางที่ 2.12 เปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการความรู ้ ตะวันตกกับกระบวนการจัดการความรู ้ เชิ ง
พุทธ (ที่มา: ผูว้ จิ ยั )
จากการเปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ตะวันตก (สากล) กับกระบวนการจัดการ
ความรู้เชิงพุทธนั้น พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นเกี่ยวกับใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้าโดยอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ บุคคลที่เป็ นกัลยาณมิตร
หลักธรรม ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยมาสนับสนุ นกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในปั จจุบนั นอกจากนั้น กระบวนการจัดการความรู้ ท้ งั สองอย่าง มุ่งเน้น
จัดการความรู ้พ้นื ฐานโดยมีศีลและธรรมาภิบาลเป็ นตัวกากับและถือเป็ นกระบวนการจัดการความรู้
ในระดับในโลกียะเหมือนกัน ส่ วนประเด็นที่มีความแตกต่างออกไปคือ กระบวนการจัดการความรู ้
เชิงพุทธเน้นความรู ้ท้ งั 3 มิติ คือ มิติทางด้านศีล สมาธิ และปั ญญา เพราะกระบวนการจัดการความรู้
เชิ ง พุ ท ธนั้นเน้นเพื่ อ ประโยชน์ 3 อย่า งคื อ1) เพื่ อ ความสุ ข ในปั จจุ บนั ซึ่ ง มี ความสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการความรู้ตะวันตก ที่เน้นการจัดการความรู้โดยอาศัยบุคคล เทคนิค เครื่ องมือ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรโดยมี ศีลและหลักธรรมาภิบาลเป็ นตัวกากับ
2) เพื่อประโยชน์สุขในอนาคต โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ที่เน้นความสุ จริ ตทั้งทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ (ศีล สมาธิ) สาหรับการการพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้าในอนาคตอีก
ชั้นหนึ่ง และ 3) เพื่อการบรรลุธรรมและแก้ปัญหาชีวติ เป็ นขจัดปั ญหาด้านความไม่รู้ได้อย่างสิ้ นเชิ ง
เพราะมีศีล สมาธิ และปั ญญาเป็ นองค์ประกอบหลัก เน้นกระบวนการจัดการความรู้เพื่อไปพัฒนา
ความรู ้ ไปสู่ ปัญญา (ความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามความเป็ นจริ ง) เพื่อต้องการแก้ปัญหาชี วิตคือการหลุด
พ้นจากความทุกข์ถือเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของกระบวนการจัดการความรู้เชิงพุทธในระดับโลกุตตระ
ฉะนั้น กระบวนการจัดการความรู ้ตะวันตกกับกระบวนการจัดการความรู ้เชิ งพุทธสามารถ
นามาบูรณาการกับกระบวนการจัดการความรู ้ ท้ งั 6 ขั้นตอนโดยอาศัย บุ ค คลที่ เป็ นกัล ยาณมิ ตร
เทคนิ ค หลักธรรม สื่ อ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยสนับสนุ น
แต่มีเป้ าหมายต่างกันตรงประเด็นกระบวนการจัดการความรู ้ ตะวันตกเน้นจัดการความรู ้ เพื่อการ
พัฒนาตนเองและองค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้ามีความสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ถือเป็ นการ
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จัดการความรู ้ ในระดับสามัญทัว่ ไป (โลกี ยะ) ส่ วนกระบวนการจัดการความรู ้เชิ งพุทธนั้นเน้นการ
จัด การความรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาตนเองแข่ ง กัน กับ ตัว เองและท าให้ อ งค์ ก รเจริ ญ ก้า วหน้ า เป็ นได้ท้ ัง
กระบวนการจัดการความรู ้ในระดับโลกียะและสามารถยกระดับไปสู่ โลกุตตระได้ดว้ ย
2.4 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการจัดการความรู้
2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา
จากการศึกษาพบว่า ได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผูน้ าไว้หลากหลาย ดังนี้
Bass (1990, p. 20) ได้ให้ความหมายของไว้วา่ ผูน้ า คือผูท้ ี่มีความสามารถในการกระตุน้
ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อคนในกลุ่ ม และเป็ นผูท้ ี่ การกระทาของตนเองมี ผลต่อสมาชิ กในกลุ่ ม
มากกว่าที่คนอื่นจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม หรื อความคิดของตนเอง
Plunket (1992, p. 325) ได้ให้ความหมายของผูน้ าไว้วา่ ผูน้ า คือผูท้ ี่สามารถชักจูงให้ผอู้ ื่น
ทางานให้บ รรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ของตนเองที่ กาหนดไว้ โดยได้รับการนับถื อ ความ
ไว้วางใจ การยอมรับ ความจงรักภักดี และความเต็มใจที่จะร่ วมมือทางานจากผูอ้ ื่น
กวี วงศ์พุฒ (2535, น. 14-15) ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผูน้ าไว้ 5 ประการคือ
1. ผูน้ า หมายถึ ง ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิ จกรรมภายในกลุ่ม เปรี ยบเสมือน
แกนของกลุ่ม เป็ นผูม้ ีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
2. ผูน้ า หมายถึง บุคคลซึ่ งนากลุ่มไปสู่ วตั ถุประสงค์หรื อสู่ จุดหมายที่วางไว้ ชี้ แนะให้กลุ่ม
ไปสู่ จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผูน้ าทั้งนี้รวมถึงผูน้ าที่นากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย
3. ผูน้ า หมายถึ ง บุคคลซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่คดั เลื อกหรื อยกให้เขาเป็ นผูน้ าของกลุ่มซึ่ ง
เป็ นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าได้
4. ผูน้ า หมายถึง บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิ พลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
5. ผูน้ า หมายถึ ง บุคคลผูซ้ ่ ึ งสามารถนากลุ่มไปในทางที่ตอ้ งการ เป็ นบุคคลที่มีส่วนร่ วม
และเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผูน้ า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, (2550, น. 3) ได้ให้ความหมายของคาว่าผูน้ าไว้ว่า
ผูน้ า คือบุคคลที่สามารถประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยการที่วา่ จะเป็ นการอยูร่ วมกันก็ตาม
หรื อทาการร่ วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่ จุดหมายที่ดีงาม
Yukl (1994, p. 47) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือกระบวนที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ าม วัตถุประสงค์
ของกลุ่มหรื อองค์กร กิจกรรมขององค์กร แรงจูงใจของผูต้ ามที่จะให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ การรักษา
ความสัมพันธ์และการทางานเป็ นทีม
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Kotter (1996, p. 95) ได้กล่าว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง 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
Daft (2008, p. 4-5) ได้ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า หรื อการเป็ นผูน้ าเป็ นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิ พลระหว่างผูน้ าและผูต้ ามที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น
สะท้อนจุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันระหว่างผูน้ าและผูต้ าม
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543, น. 618) ได้สรุ ปความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ ง
(ผูน้ า) พยายามที่จะใช้กาลังสมอง กาลังกาย และกาลังใจ เพื่อจูงใจหรื อดลใจให้ผตู ้ ามกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของตน และเพื่อผลประโยชน์ของส่ วนรวม และการ
จูงใจหรื อดลใจเช่นนั้น จะไม่เป็ นการบังคับ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ ามด้วย
อุดม ทุมโฆสิ ต (2544, น. 230) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือ การะบวนการใช้อานาจที่แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2550, น. 5) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ า หมายถึ ง
ความสามารถของบุ คคลในการเปลี่ ยนแปลง การใช้กระบวนการ วิธี การ คุ ณลัก ษณะส่ วนตัวที่
บุคคลในฐานะผูน้ าองค์กรใช้ในการจูงใจ มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นให้ร่วมมือทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ ระดับที่ดีข้ ึน
สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ า คือคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีศกั ยภาพ และ
มีบารมีสามารถใช้ศาสตร์ และศิลปะในการกระตุน้ โน้มน้าวใจให้ผอู้ ื่นยอมรับและปฏิบตั ิตามจน
บรรลุเป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั เอาไว้
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา
พิชาย รัตนดิลก 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) แนวนี้เน้นการหาคุณลักษณะทัว่ ไปของผูน้ าเพื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลที่ไม่ใช่ผนู ้ า
2. แนวทางพฤติกรรมนิยม (Behavior Approach) แนวทางนี้ ได้จาแนกประเภทผูน้ าจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกมา
3. แนวทางทวิปฏิสัมพันธ์ (Dyadic Approach) ซึ่ งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม
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4. แนวทางสถานการณ์ (Contingency Approach) ซึ่ งได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเภทของภาวะผูน้ ากับลักษณะทางสถานการณ์
นอกจากแนวทางหลักทั้ง 4 แนวทางแล้ว การศึกษาภาวะผูน้ าในยุคปั จจุบนั ได้ขยายออก
ไปสู่ การศึกษาที่เน้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่ งเป็ นการใช้ผนู้ า
เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ ก รให้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การบรรลุ
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ในขณะที่บุญส่ ง หาญพานิช (2546, น. 240-242) ได้กล่าวถึง การจัดการความรู ้
ให้ประสบความสาเร็ จได้อย่างดี น้ นั ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจแนวคิ ดและตระหนักถึ ง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ให้การสนับสนุน สื่ อสารภายในองค์กร ผลัดดันให้มีการ
จัดการความรู ้ และถือเป็ นพันธะผูกพันของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยผูบ้ ริ หารมีบทบาทต่อการจัดการ
ความรู ้ ดัง นี้ 1) เป็ นผู้ส ร้ า ง สนับ สนุ น เป็ นครู แ ละเป็ นผู้ป ระสานด้า นงบประมาณ สถานที่
เทคโนโลยี ที มงานที่มีความรู ้ แรงจูงใจและรางวัลตอบแทน เอกลักษณ์ และค่านิ ยมของบุคลากร
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อการเรี ย นรู ้ การท างานและการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู ้ ร ะหว่า งกันของ
บุคลากรในสถานศึกษา 2) เป็ นผูอ้ อกแบบ ช่ วยเหลื อ เป็ นครู และเป็ นผูป้ ระสานในเรื่ องวิสัยทัศน์
นโยบาย เป้ าหมาย ทีมงาน และยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา 3) เป็ นผูป้ ระสานความคิดบุคลากรใน
สถานศึกษาโดยยึดเป้ าหมายหลัก 4) เป็ นผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้นแบบจูงใจ การรับผิดชอบ
วิธีคิด เป็ นผูน้ าในการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง การบริ หารจัดการเพื่อสร้ างวัฒนธรรมที่ เอื้ อต่อการ
บริ หารจัดการความรู ้ในเรื่ องวัฒนธรรมการไว้วางใจ พลังร่ วม การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้และ
การบริ หารความรู้
นอกจากนี้ มงคลชัย วิริยะพินิจ (2556, น. 122-123) ได้กล่าวถึงผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทใน
การสร้ างความคิ ดริ เริ่ มและการบริ หารความเปลี่ ยนแปลงไว้ว่า กระบวนการจัดการความรู ้ และ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ผลพลอยได้ของการจัดการความรู ้ และการเรี ยนรู ้ ก็คือ นวัตกรรมหรื อองค์
ความรู ้ใหม่นามาปรับใช้ในการทางาน ผูน้ าองค์กรที่มีความกระตือรื อร้น สร้างระบบการทางานใน
รู ปแบบที่สนับสนุนให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถคิดริ เริ่ มอะไรใหม่ๆ ถ้าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งดี ก็สนับสนุ น
ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหาเนื่ องจากบุคคลบางคนใน
องค์กรมักไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลง มักคุ น้ ชิ นกับการที่จะทาอะไรแบบเดิ มๆ และไม่ตอ้ งการที่จะ
เรี ยนรู ้อะไรใหม่ๆ ผูน้ าจึงต้องมีบทบาทในการที่ตอ้ งสื่ อสารกับบุคคลภายในองค์กรให้ร่วมกันเข้าใจ
และยอมรับให้มีความคิดริ เริ่ มและการเปลี่ยนแปลงเป็ นค่านิยมเพื่อในองค์กร ทาให้บุคคลในองค์กร
สามารถเรี ยนรู้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่ อง
ฉะนั้น ในการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั นาเอาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งและมี ค วาม
สอดคล้องกับการจัดการความรู ้ที่เน้นไปที่ผนู้ า (ผูบ้ ริ หาร) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการกระตุน้ เตือน
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ทางปั ญญาโดยเลื อกเอาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส์
และอโวลิโอ (Bass & Avolio) มาใช้ในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผูน้ า (Leadership) มี ความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการความรู ้ ให้ประสบผลสาเร็ จ
และเกิดประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาวะผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
จิรประภา อัครบวร, จารุ วรรณ ยอดระฆัง และอนุ ชาติ เจริ ญวงศ์มิตร, (2552 น. 60-64) ได้กล่าวว่า
การจัด การความรู้ ใ นมุ ม มองการพัฒ นาองค์ ก รนั้ น ผู ้บ ริ หารจ าเป็ นต้อ งค านึ ก ถึ ง ระบบอื่ น ๆ
ที่สนับสนุน (Supporting System) ให้การจัดการความรู ้ประสบความสาเร็ จ เช่น ภาวะผูน้ า... ฉะนั้น
การจัดการความรู ้ จะประสบผลส าเร็ จอย่า งดี น้ ันจะต้องได้รับ การสนับ สนุ นจากผูบ้ ริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึ งประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารสามารถสื่ อสารและผักดันให้มีการจัดการความรู ้ในองค์กร อีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างที่ดีในการ
แบ่งปั นความรู ้และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ตอลดเวลา นอกจากนี้ ผนู ้ าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
และภาวะผูน้ าในการสร้างทีม (Team Leadership) เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่จะทาให้การจัดการความรู้
ประสบผลสาเร็ จและปรั บเปลี่ ยนวัฒนธรรมองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในที่ สุด ดังนั้นจะได้กล่ าวถึ ง
แนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
Bass (1985, p. 20-22) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าที่ขยายมาจากแนวคิดของ Burns เพื่อ
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร พฤติกรรมของผูน้ าตามทฤษฎีของแบสส์ แบ่งออกเป็ น
2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าแบบการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) กับ
พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
1. พฤติกรรมของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ระยะแรกแบสส์ ได้
ระบุพฤติกรรมไว้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reward)
2) การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive management by exception)
2. พฤติกรรมผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) แบสส์ ขยายแนวคิด
ของเบิร์น (Burns) โดยมุ่งเน้นผลกระทบของผูน้ าต่อผูต้ ามโดยการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิ บายมโน
ทัศน์ของผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงให้ชดั เจนขึ้น ว่าเป็ นผูน้ าที่ให้ผตู ้ ามให้ความไว้วางใจ เสื่ อมใสและ
จงรักภักดีต่อผูน้ า มีความรู ้สึกชื่ นชม ให้ความจงรักภักดีและเคารพนับถือต่อผูน้ า ดังนั้นแบสส์ จึงมี
ความเห็ นว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงคื อ คาเดี ยวกับบารมี (Charisma) ที่ สามารถส่ งผลให้เกิ ด
แรงจูงใจทางานให้มีประสิ ทธิ ผลมากกว่าความคาดหวังเดิมที่กาหนดเอาไว้ซ่ ึ งผูน้ าจะทาการจูงใจผู้
ตามด้วยวิธีการ ดังนี้
1. ทาให้ผตู ้ ามนึกถึงความต้องการ ตระหนักในความสาคัญและคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้น
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2. โน้มน้าวจิตใจของผูต้ ามให้คานึ งถึ งผลประโยชน์ของส่ วนรวม องค์กรและหมู่คณะ
มากกว่าประโยชน์ตน และ
3. กระตุน้ ให้ผตู ้ ามยกระดับความต้องการที่สูงขึ้นกว่าเดิม (Higher order needs) ตามความ
ต้องการลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970, p. 78-79) ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย ด้าน
ความปลอดภัย ด้านความรัก ด้านความภูมิใจในตนเอง และด้านความประสบความสาเร็ จในชี วิต
ของตนเอง ดังแสดงในภาพที่ 2.13 ดังนี้

ผูน้ า: ขยายความ
ต้องการของผูต้ าม

ผูน้ า: ค้นหาความ
สนใจของผูต้ าม

ผูน้ า: ยกระดับความต้องการ
ของผู ้ต ามให้ มี ร ะดับ สู ง ขึ้ น
ตามทฤษฎีของมาสโลว์

ผูน้ า: สร้างความมัน่ ใจ
ให้ผตู ้ าม

ผู ้น า: เพิ่ ม ความรู ้ สึ ก ของผู ้
ตามถึ งความเป็ นไปได้ที่จะ
ประสบความสาเร็ จ

ผูน้ า: เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของ
ผลลัพธ์ของผูต้ าม

ผู ้น า: เปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมองค์การ

ขั้นตอนการทางาน

ผูต้ าม: มีความพยายามที่
คาดหวังในขณะนั้น
ผูต้ าม: ปฏิบตั ิงานได้
ตามที่คาดหวังไว้

ผู ้ต าม: มี แ รงจู ง ใจสู ง เพื่ อ จะ
บรรลุผล (ใช้ความพยายามสูง)

ผูต้ าม: ปฏิ บัติ ง านได้
มากกว่าที่คาดหมาย

ภาพที่ 2.13 Transformational Leadership (ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Bass, 1985, p.31)
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แบสส์ เชื่ อว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจะส่ งเสริ มแรงจู งใจและผลงานของผูต้ ามได้
มากกว่าผูน้ าแบบอื่ น นอกจากนั้นแบสส์ มีมุมมองความแตกต่างของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
(Transformational Leadership) กับผูน้ าโดยเสน่ หา (Charismatic Leadership) ว่าภาวะผูน้ าการ
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 ามให้สูงขึ้นโดยการชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์กรมากว่าความ
สนใจตนเอง
นอกจากนั้น แบสส์ แสดงทัศนะว่าผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบได้โดยทัว่ ไปในองค์กรไม่ว่า
แบบใดและไม่ว่าระดับตาแหน่งใด ในทางตรงกันข้ามผูน้ าโดยเสน่าหาเป็ นสิ่ งที่หาพบได้ยากมาก
ในภาวะที่องค์กรมีปัญหาอานาจที่เป็ นทางการไม่สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
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) แบสส์จึงได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 3 ประการ) ได้แก่
1. การมี บ ารมี ห รื อ การมี อิ ท ธิ พ ลด้า 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
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พฤติกรรมการสร้ างบารมีของผูน้ าสามารถส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิของผูต้ ามและทาให้การปฏิ บตั ิงาน
ภายในองค์กรดีข้ ึน (Marrine, 1993, p. 114)
2. การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) คือพฤติกรรมของผูน้ าในการทา
ความเข้าใจต่อปั ญหาได้ดีจนสามารถทาให้ผตู ้ ามมองเห็นปั ญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่จากตนเอง
ได้โดยการทาให้ผรู ้ ่ วมงานตื่นตัวและเปลี่ ยนแปลงในการตระหนักถึ งปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ซ่ ึ งเป็ นการทาให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดมโนทัศน์ เข้าใจและ
ใช้ดุลพินิจในการมองเห็นธรรมชาติของปั ญหาและแนวทางการแก้ไข
3. การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (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
ผู้ใ 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) ได้ศึกษาและปรับปรุ งทฤษฎีใหม่โดย
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. อิทธิพลตามอุดมคติ (Idealized Influence) หรื อการสร้างบารมี (Charisma) ซึ่ งเป็ น
คุ ณลัก ษณะพิ เศษในตัวผูน้ า สอดคล้องกับแนวคิ ดของยุค (Yukl, 1994, p.317) ที่ ก ล่ า วว่า การมี
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 ิงาน นอกจากนี้แบสส์ (Bass,1997,
p. 130-139) ได้อธิ บายว่า ผูน้ าบารมีจะแสดงออกถึงความเชื่ อและค่านิ ยมเกี่ยวกับหลักการที่ตนเอง
ยึดถื อต่อสมาชิ กอย่างชัดเจน ค่านิ ยมที่สาคัญ เช่ น ความซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา และการยึดมัน่ ใน
ความยุติธรรม เป็ นต้น ผูน้ าเน้นความสาคัญของเป้ าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความผูกพัน และผล
สื บเนื่ องเชิ งจริ ยธรรมในการตัดสิ นใจ เสนอค่านิ ยมที่สาคัญที่สุดในการปฏิ บตั ิงานแก่สมาชิ ก เน้น
การสร้างความเชื่อถือศรัทธาโดยแสดงให้ผตู้ ามเห็นถึงการมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่สูงของตนเอง
และทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ ผูต้ าม แสดงออกถึ ง ความกล้าหาญทางจริ ยธรรมและจุ ดยืนอย่า ง
ชัดเจนต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสี ยสละตนเองเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหรื อองค์กร
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จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาให้ผนู้ าได้รับความชื่นชมและศรัทธาจากผูต้ ามในฐานะที่
เป็ นแบบอย่างที่ผตู ้ ามปรารถนาปฏิ บตั ิตาม ทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้การนาของ
ผูน้ า เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผูน้ า มีความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าและทิศทางที่ผนู ้ าได้ช้ ี นาพวกเขา และผู ้
ตามจะปฏิบตั ิงานในแนวทางที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมขององค์กร
2. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุ คคล (Individualized Consideration) เป็ นลักษณะ
ส าคัญ ของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้น าและผู ้ใ ต้ บ ั ง คั บ บัญ ชา ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจที่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีต่อผูน้ า (Bass,1985, p. 82) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคลทาให้ผตู ้ าม
รู ้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญโดยผูน้ าให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มผูต้ าม ยอมรับความแตกต่างของผู ้
ตามแต่ละบุคคล มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผูต้ าม การคานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคลจะเน้นที่การจัดการแบบมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพผูต้ าม
และเพื่อนร่ วมงานให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มการสื่ อสารแบบสองทาง ฟั งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พฤติกรรม
ของผูน้ าที่แสดงถึงการคานึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Bass,1985, p. 85-91) มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การคานึ งถึ งการพัฒนาโดยการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั และตาแหน่งใน
อนาคตที่ตอ้ งรับผิดชอบมากกว่า มอบหมายงานตามความสามารถโดยให้ความช่วยเหลื อ เพิ่มเติม
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการสนับสนุ นให้ผตู ้ ามได้รับการอบรม การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
2) ความคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคลโดยการ
2.1) ส่ งเสริ มพบปะอย่างเป็ นกันเอง โดยมีการนิ เทศแบบเดินดูรอบมีการติดต่อกัน
แบบ 2 ทาง ทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ผตู ้ ามได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ยอมรับ
ความแตกต่างของผูต้ ามและละบุคคล
2.2) การที่ ผูต้ ามแต่ละคนได้รับหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารตามที่ตอ้ งการด้วยตนเอง
จะทาให้ผตู ้ ามมีโอกาสซักถามให้เข้าใจมากขึ้น และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผูน้ าที่มี
ต่อผูต้ าม
2.3) ให้ ค วามสนใจในความแตกต่ า งของผูต้ ามแต่ ล ะบุ ค คล จะท าให้ ผูต้ ามมี
ความรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผูน้ า ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะทางานให้ดีที่สุด
2.4) ให้ค าปรึ ก ษาเป็ นรายบุ ค คล ผูน้ าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาทั้ง เรื่ อ ง
ส่ วนตัวและเรื่ องการปฏิ บตั ิ งาน แสดงความเห็นใจ เข้าใจความรู้ สึกของผูต้ าม ให้คาแนะนาและ
ค้นหาทางเลือกที่ดีให้แก่ผตู ้ าม
3) การเป็ นพี่ เ ลี้ ยง (Monitoring) หมายถึ ง การที่ ผู้บ ริ หารอาวุ โ สให้ ค าปรึ กษาเป็ น
รายบุคคลแก่ผบู ้ ริ หารใหม่ ดังที่ Haynor (1994, p. 31) กล่าวว่า ผูม้ ีประสบการสู งกว่าเป็ นแบบอย่าง
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ในการชี้ แนะ ให้คาแนะนาแก่บุคคลที่มีอาวุโสน้อยกว่า การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นบทบาทที่สาคัญสาหรับ
ผูบ้ ริ ห าร โดยพี่ เ ลี้ ย งใช้ป ระสบการณ์ แ ละตาแหน่ ง หน้า ที่ ข องตน เพื่ อพัฒนาผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
ความสาคัญของการเป็ นพี่เลี้ยงคือ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู้ การดูแล (Caring) ประโยชน์ที่
ผูน้ าได้รับจากการเป็ นพี่เลี้ ยงคื อการเพิ่ม ความเป็ นวิช าชี พ เพิ่ มความคงอยู่สมรรถนะการผลิ ตที่
สู งขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจในงานของบุคลากร
3. การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผนู้ ากระตุน้ ให้ผู้
ตามเกิ ดการเปลี่ ย นแปลง แสดงความคิ ดเห็ น และเหตุ ผ ล ตระหนัก ถึ ง ปั ญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อให้ดีกว่าเดิ มและทาให้เกิ ดสิ่ งใหม่และสร้ างสรรค์โดยใช้ความคิด ความเชื่ อ
จินตนาการ และค่านิ ยม ทาให้ผตู ้ ามเกิดความรอบคอบ เข้าใจ มองเห็ นปั ญหาและรู ้ สึกว่าปั ญหาที่
เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย ผูน้ าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถชนะอุปสรรคได้ และเป็ นโอกาสที่ดีที่
จะคิดกันแก้ปัญหา แบสส์ได้ศึกษาวิจยั และยืนยันว่า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความขยันหมัน่ เพียรใน
การทางาน มีผลงานดี เด่น มีความผูกพัน (Commitment) ต่องานและต่อองค์กร ผลการวิจยั พบว่า
ผูต้ ามจะเชื่ อถือ ศรัทธา ภูมิใจ และเชื่ อในความสามารถของผูน้ าที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ด้วยปั ญญา
ผูต้ ามเห็นว่าผูน้ าทาให้ตนมีความกระตือรื อร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดลใจให้เกิดการภักดี ผูน้ า
มีพรสวรรค์ที่จุดประกายอุปสรรคเป้ าหมายให้ผตู ้ ามเห็นช่องทางในการนาไปสู่ เป้ าหมายนั้น (Bass,
1985, p. 43-45)
โดยการกระตุน้ เตือนทางปัญญาของแบสส์น้ นั (Bass, 1985, p. 110) ได้เสนอแนวทางการ
กระตุน้ เตือนทางปั ญญาไว้ 4 วิธี ได้แก่
1) การใช้ห ลัก เหตุ และผล (Rationally) ผูน้ าจะเน้น หนัก โครงสร้ า งงานที่ เ ป็ น
ทางการ มีระเบียบการแก้ไขอย่างเป็ นขั้นตอน เน้นการจูงใจในด้านความสาเร็ จ ความรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ ใช้ขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยในการตัดสิ นใจ
2) การเน้นที่ การอยู่รอด (Existentially) ผูน้ าต้องค านึ ง ถึ ง ความมัน่ คง ปลอดภัย
ความไว้วางใจและการสร้ างที มในองค์กร เพิ่มความมัน่ คงและความเชื่ อถื อ มีการแก้ปัญหาที่ ใช้
ข้อมูลจานวนมากและวิธีหลากหลายทาง เน้นในกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการ และคิดว่าความรู ้เกิด
จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3) การใช้ป ระสบการณ์ และการสังเกต (Empirically) ผูน้ าจะเน้นการแก้ปั ญหา
อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบหลายขั้นตอน เพื่อให้ได้คาตอบที่ดีที่สุดในการ
ปรับปรุ งความมัน่ คง ความปลอดภัยและการดารงอยูข่ ององค์กร
4) การมุ่งเน้นความเป็ นเลิศ (Idealistically) ผูน้ าจะให้ความสาคัญของการปรับตัว
การเรี ยนรู้การเปลี่ยนแปลง เน้นความเจริ ญก้าวหน้า ความหลากหลายในความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่
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จะเกิ ดกับองค์กรมีความยืดหยุ่นและข้อมูลน้อยในการตัดสิ นใจ แต่จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่องกล้าเลี่ยงและคิดค้นสิ่ งใหม่อยูเ่ สมอ
ในขณะที่พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, น. 209) ได้กล่าวถึ ง 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 นการพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กร และ
ทาให้องค์กรนั้นมีศกั ยภาพที่กลายเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในอนาคต ซึ่ งหากองค์กรเป็ นองค์กร
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. สนับสนุนและจัดตั้งกลุ่มเพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และเทคโนโลยี รวมทั้งการติ ดตามแนวคิ ด และวิธีการ
จัดการใหม่ๆ และถ่ายทอดให้กบั สมาชิกภายในองค์กรและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ างบรรยากาศให้เกิ ดความรู ้ สึก ในการแสดงความคิดเห็ นและแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยสนับสนุนให้มีการอภิปราย การเสวนาอย่างไม่เป็ นทางการในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการทางานและประเด็นอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กรและชุ มชน และชี้ ให้เห็ นว่า
ความขัดแย้งทางความคิดเป็ นสิ่ งธรรมดาที่เกิดขึ้น หากทุกคนมีจิตเปิ ดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่ งกันและกันก็สามารถทางานกันได้อย่างสร้างสรรค์ได้
3. สนับสนุ นการริ เริ่ มทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน และให้ทาการทดลอง
ใช้ค วามคิ ดและแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ใ หม่ ๆ สั ง เกตพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติง านของผูต้ าม กระตุ ้น
ความคิดผูต้ ามโดยการตั้งคาถามเกี่ยวกับความเชื่ อและวิธีการทางานแบบเดิมๆ ถามเหตุผลของการ
ใช้วิธีการทางานแบบเดิม วิธีการทางานเช่นนี้ สามารถปรับปรุ งได้หรื อไม่ มีวิธีการอื่นอีกหรื อไม่ที่
อาจนามาใช้แทนวิธีการแบบเดิม และเปิ ดโอกาสให้มีความหลากหลายวิธีการปฏิบตั ิงาน
4. สนับสนุนการใช้ทศั นคติในเชิงบวกในการมองปัญหาและการปฏิบตั ิงานโดยใช้
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็ นโอกาสในการเรี ยนรู ้ อย่าให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทางานผิดพลาดโดยไม่
เจตนาคิดว่าตนเองมีความเสี่ ยงสู งในการถูกลงโทษ เมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นให้ต้ งั คาถามในทานอง
ที่วา่ เราสามารถเรี ยนรู ้อะไรจากสิ่ งเหล่านี้ เพื่อนาไปปรับปรุ งในการทางานในอนาคต
5. สนับ สนุ นให้มี ก ารจัด การความรู้ ภ ายในองค์ก ร การรวบรวมและประมวล
ความรู ้ การแยกแยะจาแนกประเภทความรู ้ การสร้ างแหล่งคลังความรู ้ การถ่ายทอด แบ่งปั น และ
การกระจายความรู ้ให้แก่สมาชิกในองค์กรและชุมชนทุกระดับ
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4. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผนู้ าใช้คาพูดและ
การกระทาที่ปลุ กปลอบใจ ให้กาลังใจ เร้ าอารมณ์ ทาให้ผตู ้ ามเกิ ดความกระตือรื อร้ น ทุ่มเทความ
พยายามเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว และความผูกพันกับจุดมุ่งหมายของผูน้ า (Bass,
1985, p. 66) ในขณะที่ Tichy & Devanna (1990, p. 19-32) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า จุดเริ่ มต้นของการ
สร้ า งแรงบัน ดาลใจในการเปลี่ ย นแปลงองค์ก ร เกิ ด จากความรู ้ สึ ก ไม่ พ อใจในสภาพปั จ จุ บ ัน
โดยผูน้ าได้กาหนดเป้ าหมายใหม่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิม สร้างการรับรู ้และความตระหนักของสมาชิ ก
ในความจาเป็ นและโอกาสที่องค์กรจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) คือระดับพฤติกรรมที่
ผูน้ าแสดงให้เห็นในการจัดการ หรื อการบริ หารงาน เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิ พลต่อผูต้ ามและ
ผูร้ ่ วมงาน โดยการเปลี่ ยนสภาพหรื อเปลี่ ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นและมีศกั ยภาพมากขึ้น ทา
ให้เกิดความตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม กระตุน้ เตือนทางปั ญญาไปสู่ ประโยชน์ของ
กลุ่ มหรื อองค์กร ถื อเป็ นกระบวนการที่ผูน้ ามี อิทธิ พลต่อผูต้ ามและผูร้ ่ วมงานจะกระทาโดยผ่า น
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คื อการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์การคานึงถึงความเป็ น
ปัจเจกบุคคล การกระตุน้ ทางปัญญา และการสร้างแรงบันดาล
2.4.2 แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกปั จจุบนั ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ควรแสวงหา เมื่อมีความรู ้เพิ่มขึ้นก็เปรี ยบเสมือนการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ตนเอง การขวนขวายหาความรู้จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่ทาให้สามารถนาความรู้มา
ใช้ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบของ
ผูท้ ี่ ส ามารถจัดการความรู ้ ของตนเองได้ ในยุค ปั จจุ บนั การแสวงหาความรู ้ ไ ม่ใ ช่ เรื่ องยากเพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี บทบาทสาคัญต่อการแสวงหาความรู ้ ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการทางานในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่ทางด้านการศึกษา
พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุ ข การวิจยั และพัฒนา ตลอดจนด้านการเมือง
และงานบริ หารราชการ ซึ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยให้การทางานนั้นๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น ดังนั้นได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของคาว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนถึงประโยชน์และความสาคัญเอาไว้ ดังนี้
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Jimba (1999, p. 80) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศ ไว้ว่า เป็ น
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ (Creation) จัด การครอบครอง (Acquisition) จัด เก็ บ
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(Storage) เผยแพร่ (Dissemination) ค้นคืน (Retrieval) ควบคุมจัดการ (Manipulation) และถ่ายทอด
(Transmission) ข้อมูลหรื อสารสนเทศ
Turban et al. (2006, p. 21) ได้ ใ ห้ นิ ย ามไว้ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) หมายถึ ง ชุ ดของระบบคอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้ภายในองค์กร หรื ออีก นัยหนึ่ งคื อ
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วย ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครื อข่าย
และโทรคมนาคม รวมทั้งอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ โดยถูกนามาใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ดา้ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544, น. 1) ได้ให้ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology : IT) ว่า เป็ นวิธีการสื บค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจัดเก็บไว้
ตามกระบวนการดาเนิ นงานสารสนเทศ หรื อสารนิ เทศต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การ
จัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความถู กต้อง ความแม่นยา และความ
รวดเร็ วทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์โดยการเชื่ อมโยงด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งประกอบ
ไปด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การสื่ อสารคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนา
ข้อมูลข่างสารมาใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2550, น. 2) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology - IT) หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร (Information and
Communication Technologies - ICT) ก็คือเทคโนโลยีสองด้านหลักๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการ
จัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่ สารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
ข้อความหรื อตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ ความถู ก ต้อง ความแม่ นยา และความ
รวดเร็ วให้ทนั ต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ดังนั้นอาจสรุ ปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศคื อเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ซึ่ ง มี ท้ งั ระบบฐานข้อมู ล ระบบการประมวลผลและระบบการสื่ อสารที่ ท าได้อย่า งแม่ นย าและ
รวดเร็ วในการจัดการความรู้ จัดหา จัดเก็บ ประมวลผล เชื่ อมต่อและเผยแพร่ สารสนเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสาคัญและประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสาคัญและกล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู ้ ไว้ดงั นี้
การจัดการความรู ้เป็ นการผสมผสานของเทคโนโลยีกบั การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ
คนในองค์กร เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู ้ ได้แก่ เทคโนโลยี Workflow และโปรแกรม
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Process Management และโปรแกรม Knowledge Management ส่ วนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในองค์กร เช่น เปลี่ยนขบวนการคิดให้เป็ นระบบ (System Thinking) การคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชี พ โดยพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรอัจฉริ ยะ หรื อองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ การจัดการความรู ้จะเกิดขึ้นได้ในองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ข้อมูลและพัฒนาระบบงาน พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมการจัดการความรู้ คือองค์กรต้องมีการใช้
เทคโนโลยี และสารสนเทศในระดับหนึ่ ง เช่ น การใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ โปรแกรมกรุ๊ ปแวร์
โประแกรมเวิร์กโฟล์ว ฐานข้อมูลและการสื บค้นข้อมูล (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547, น. 74)
บุญดี บุญญากิ จ และคณะ (2547, น. 60-61) เห็นว่า ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ตและอินทราเน็ตเป็ นแรงผลักดันสาคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ ยน
ความรู ้สามารถทาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ แล้ว ระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Portal ที่ทนั สมัยก็มี
ส่ วนช่ วยให้การจัดการความรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ในภาพรวมแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ส่ วนสาคัญในการช่ วยให้คนในองค์กรสามารถค้นหาความรู ้ ดึ งเอาความรู ้ ไปช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงช่วยให้ขอ้ มูลความรู ้ต่างๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
ไม่ได้ช่วยให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ แต่ทาให้การแลกเปลี่ ยนความรู ้ เกิ ดได้รวดเร็ วและสะดวก
ยิง่ ขึ้น “คน” เป็ นผูแ้ ลกเปลี่ยนความรู ้ไม่ใช่เทคโนโลยี
ศรี ไ พร ศัก ดิ์ รุ่ ง พงศากุ ล และเจษฎาพร ยุ ท ธนวิ บู ล ย์ชัย (2549, น. 29) ได้ก ล่ า วถึ ง
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพจะช่ วย
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการดาเนิ นงานขององค์กรซึ่ งประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เห็ น
เด่นชัด มีดงั นี้
1. ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนินงานมีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ ว
2. ช่ ว ยสร้ า งทางเลื อ กในการแข่ ง ขัน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการแข่งขันธุ รกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริ การแก่ลูกค้า
3. ช่ ว ยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยให้ ข ้อ มู ล เพื่ อ การ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารสาหรับการสร้างและขยายโอกาสทางธุ รกิจ การควบคุมและการเพิ่มผลผลิ ต
ตลอดจนการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุน
4. ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานต่ า งๆ
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้น การติดต่อสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความ
สะดวกและรวดเร็ ว ทาให้ลูกค้าใช้สินค้าและบริ การที่มีคุณภาพ

76

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ อการจัดการความรู้ ในองค์ กร
มีนกั วิชาการที่กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู ้ ดังนี้
Laudon & Laudon (2004) ได้กล่าวถึงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ ช่วยสนับสนุน
การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู ้ ดังแสดงในตารางที่ 2.13 ดังนี้
ตารางที่ 2.13 ตัวอย่างของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุ นการไหลเวียน
ข่าวสารและการจัดการความรู ้
กระบวนการจัดการความรู้
ตัวอย่างของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่งปั นความรู ้
ระบบการประสานงานกลุ่ม (Group Collaboration Systems)
(Share Knowledge)
-กรุ๊ ปแวร์ (Groupware)
- อินทราเน็ต (Intranets)
การกระจายและประสานการ ระบบสานักงาน (Office Systems)
ไหลเวี ย นข่ า วสาร (Distribute -ซอฟต์แวร์ประมวลคา (Word Processing)
Knowledge)
- ซอฟต์แวร์ การพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing)
- ซอฟต์แวร์ปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Calendars)
การสร้างความรู้
ระบบงานความรู้ หรื อระบบงานภูมิปัญญา (Knowledge Work
(Create Knowledge)
Systems)
- ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบการผลิต (ComputerAided Design : CAD
- ระบบเหมือนจริ ง (Virtual Reality)
- สถานีการลงทุน (Investment Workstation)
การเก็บรวบรวมและจัดความรู ้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Systems)
Capture and codify Knowledge - ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Systems)
- ระบบเครื อข่ายนิวรอน (Neural Network)
- ฟัสซี่โลจิก (Fuzzy Logic)
- เอเยนต์ชาญฉลาด (Intelligence Agents)
(ที่มา: Laudon & Laudon , 2004)
ศรี ไพร ศักดิ์ รุ่ งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549, น. 347) ได้กล่ าวถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศว่า มี บทบาทสาคัญต่อการจัดการความรู ้ โดยเป็ นเครื่ องมื อสนับสนุ นการ
จัดการความรู ้ ในองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ นามาใช้ในการ
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จัดการความรู ้ เช่น 1) ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management
System) 2) ระบบสื บค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines) 3) ระบบการเรี ยนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) 4) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO Conference)
5) การเผยแพร่ สื่อผ่านระบบเครื อข่าย (e-Broadcasting) 6) ระดมความคิดผ่านระบบเครื อข่าย (Web
Board หรื อ e-Discussion) 7) ซอฟต์แวร์ ส นับสนุ นการท างานร่ วมกันเป็ นที ม (Groupware)
และ 8) บล็อก (Blog หรื อ Weblog) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อประสบการณ์
ผ่านพื้นที่เสมือน (Cyber Space)
สมชาย นาประเสริ ฐกุล (2558, น. 93-94) ได้กล่ าวถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศมี ส่วน
เกี่ยวข้องและบทบาทสาคัญในการจัดการความรู้ ไว้วา่ ในเรื่ องของการจัดการความรู ้น้ นั มีงานวิจยั
จานวนมากที่พยายามอธิ บายความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
ความรู ้ ดัง ที่ ป รากฏว่า เป็ นเรื่ องราวจานวนมากที่ แสดงถึ งความส าเร็ จในการจัดการความรู้ ของ
องค์กรผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าการจัดการความรู ้ จะเป็ นกระบวนการไม่ใช่
เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายว่าเป็ นปั จจัยแห่ งความสาคัญอย่างหนึ่ งที่จะช่วยให้การ
จัดการความรู้ประสบความสาเร็ จ ดัง นั้น องค์ก รส่ วนใหญ่ จึ ง มี ก ารจัดสรรงบประมาณในการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลต่อความสาเร็ จในระบบการจัดการความรู ้เข้ามาเป็ นเครื่ องมือช่วยในการ
จัดการความรู ้ ท้ งั ในส่ วนของพนักงานและองค์กร โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องและมี
บทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีในการสื่ อสาร (Communication Technology)
2. เทคโนโลยีการทางานร่ วมกัน (Collaboration Technology)
3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology)
- เทคโนโลยีในการสื่ อสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู ้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวก
ขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศและ
ความรู้ที่ตอ้ งการได้ผา่ นเครื อข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ต หรื อ
- เทคโนโลยีสนับสนุ นการทางานร่ วมกัน ช่วยให้สามารถประสานการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดอุ ปสรรคเรื่ องของระยะทาง เช่ น โปรแกรมกลุ่ ม groupware หรื อระบบ video
conference Screen Sharing เป็ นต้น
-เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู ้ต่างๆ เช่น ระบบคลัง
ความรู ้ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ นามาใช้ในการจัดเก็บความรู ้ ขององค์กรนั้นประกอบไปด้วย
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส นับ สนุ น กระบวนการจัดการความรู ้ ต่า งๆ ดัง นั้นการนาเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่มีอยู่เดิมมาใช้สนับสนุ นการจัดการความรู ้ เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งที่หลายองค์กรสนใจ
เพราะไม่จาเป็ นต้องลงทุนเพิ่ม ดังตัวอย่างของหน่วยงานวิจยั แห่ งหนึ่ งที่นาระบบไอทีเดิมใช้ในการ
สนับสนุ นกระบวนการจัดการความรู ้ ต่างๆ ที่ จาเป็ นขององค์ก รโดยไม่ ตอ้ งลงทุ นเพิ่ มเติ ม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการความรู ้ก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซบั ซ้อนอะไรมาก ดังนั้นจึงทา
ให้การจัดการและการทางานได้ง่าย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ส่ ว นช่ ว ยประสาน สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวก
กระบวนการจัดการความรู ้ ทั้ง 3 ดังนี้
1. การแสวงหาความรู ้ เป็ นการแสวงหาความรู ้ท้ งั ที่เป็ นการหยัง่ รู ้เอง (Tacit Knowledge)
ทักษะ ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูม้ ีประสบการณ์ สูง จะมองเห็นแนวโน้มหรื อหรื อทิศทางความ
ต้องการใช้ความรู้ ด้า นต่ าง ๆ แล้ววางแผนและดาเนิ นการที่ จะจัดหาความรู ้ น้ ัน ๆ มา โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ เป็ นเครื่ องช่วยประสานและอานวยความสะดวก
2. การแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู ้ เป็ นการเผยแพร่ และกระจายความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ
ในการนี้ การเรี ยนรู ้ จากผูเ้ ชี ยวชาญจะช่ วยให้ผูด้ าเนิ นการจัดการความรู ้ มือใหม่ผ่านเครื อข่ายการ
สื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
3. การใช้ประโยชน์จากความรู ้ การเรี ยนรู ้จะบูรณาการอยูใ่ นองค์กร มีอะไรอยูใ่ นองค์กร
สมาชิ กองค์กรสามารถรั บรู ้ และประยุกต์ใช้สถานการณ์ ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ ยน
แบ่งปั นความรู ้ และการใช้ประโยชน์ความรู ้ จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งการแสวงหาความรู ้
สรุ ปได้วา่ ความสาเร็ จของการจัดการความรู ้ จึงขึ้นอยูก่ บั การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่ องมือที่ เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละองค์กร ซึ่ งจาเป็ นต้องวิเคราะห์หาปั จจัยโครงสร้ าง
พื้นฐาน สิ่ งอานวยความสะดวก ตลอดจนวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ความรู ้ และระดับความรู ้ ที่
ต้องการ นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศถึงแม้จะมีความสาคัญ แต่จะต้องพิจารณาการจัดหาให้
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอย่างจากัด เทคโนโลยีไม่ใช่เงื่อนไขของการขับเคลื่อนการจัดการความรู ้
แต่เทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุ นให้การทางานขององค์กรมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งขึ้ น
การใช้เทคโนโลยีให้เกิ ดผลจะต้องทาให้ก ลุ่ มเป้ าหมายหลัก ภายในองค์ก รเข้าถึ ง ข้อมู ลและเปิ ด
ช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4.3 แนวคิดกัลยาณมิตตตา (ความเป็ นกัลยาณมิตรทีด่ ีต่อกัน)
ความหมายของกัลยาณมิตตตาและกัลยาณมิตร
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ หลัก กัล ยาณมิ ต ตตาในทางพระพุ ท ธศาสนาจะพบว่า ค่ อนข้า ง
แตกต่างกันกับกัลยาณมิตรตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไป เนื่องจากัลยาณมิตรตามความหมาย
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ในพระพุทธศาสนา มุ่งไปที่ความเป็ นผูช้ ้ ี ทาง และสนับสนุ นให้มิตรก้าวไปสู่ ความพ้นทุกข์ได้ นัน่
คือกัลยาณมิตรที่แท้จริ งต้องเป็ นผูม้ ีศีล ดารงอยูใ่ นคุณธรรมที่ดีงาม และสงเคราะห์ผอู ้ ื่นด้วยกัลยาณ
ธรรม เป็ นผูม้ ุ่งประโยชน์แก่มิตรไม่ทาร้ายมิตร (วศิน อินทสระ, 2521, น.32) ดังนั้น ความหมายของ
กัลยาณมิตตตาและกัลยาณมิตร ได้มีนกั วิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
คาว่า “กัลยาณมิตร” กับคาว่า “กัลยาณมิตตตา” ซึ่ งเรามักจะได้ยิน หรื อการใช้คานี้ ควบคู่
กันเสมอ กัลยาณมิตร เป็ นชื่อเรี ยกตัวบุคคล ส่ วนคาว่า กัลยาณมิตตตา สามารถแยกศัพท์ได้ ดังนี้
กัลยาณมิตตตา แยกศัพท์เป็ น กัลยาณ + มิตต และ ตา คาว่า กัลยาณ แปลว่า ดี งาม มิตต
แปลว่า ความรัก ความเอื้อเฟื้ อ และคาว่า ตา เป็ นปั จจัยท้ายนาม ใช้ทา้ ยคาศัพท์ แปลว่า ความ สภาวะ
เมื่อรวมความหมายแสดงถึงหลักคุณธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “กัลยาณมิตร เป็ นอย่างไร คือ
กุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในหมู่บา้ นหรื อในนิ คมที่ตนอาศัยอยู่ จะเป็ น
คหบดี บุตรคหบดี คนหนุ่มผูเ้ คร่ งศีล หรื อคนแก่ผเู ้ คร่ งศีลก็ตาม ผูถ้ ึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วย
ศีล ถึ งพร้ อมด้วยจาคะ และถึงพร้ อมด้วยปั ญญา คอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผูถ้ ึ งพร้ อมด้วย
ศรัทธาตามสมควร คอยศึกษาสี ลสัมปทาของผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจาคสัมปทา
ของผูถ้ ึ ง พร้ อมด้วยจาคะตามสมควร และคอยศึ ก ษาปั ญญาของท่ า นผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้วยปั ญญาตาม
สมควร นี้ เรี ย กว่า กัล ยาณมิ ตตตา” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9
(2539, น. 341)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2553, น. 57) ให้ความหมายของคาว่า กัลยาณมิตต
ตา ความเป็ นกัล ยาณมิ ตรคื อ ผูแ้ นะนาสั่ ง สอน ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อนที่ ค บหาและบุ ค ลผูแ้ วดล้อมที่ ดี
ความรู ้จกั เลือกเสวนาบุคคล หรื อเข้าร่ วมอยูก่ บั ท่านผูท้ รงคุณ ทรงปั ญญา มีความสามารถ ซึ่ งจะช่วย
แวดล้อม สนับ สนุ น ชักจู ง ชี้ ช่องทาง เป็ นแบบอย่า ง ตลอดจนเป็ นเครื่ องอุ ดหนุ นเกื้ อกูล แก่ ก ัน
ให้ดาเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวติ การประกอบกิจการและธรรมปฏิบตั ิ
ในส่ วนคาว่า “กัล ยาณมิ ตร” นั้น พระเทพเทวี (ป.อ. ปยุตฺโต), (2531, น. 234) ได้ใ ห้
ความหมายไว้วา่ มีรูปศัพท์มาจากคาว่า “กัลยาณะ” แปลว่า ดี งาม และคาว่า “มิตร” แปลว่า เพื่อน ผู ้
มีความเยื่อใยดี ผูม้ ีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ ต่อมาพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2546, น. 623) ได้อธิ บาย
เพิ่มเติ มว่า กัลยาณมิ ตร ไม่ได้หมายถึ ง เพื่อนที่ดีในความหมายสามัญเท่านั้น แต่หมายถึ งบุคคลผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนา ชี้ แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรื อเป็ นตัวอย่างให้
ผูอ้ ื่ นดาเนิ นไปในมรรคาแห่ งการฝึ กอบรมอย่างถู กต้อง เช่ น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู
อาจารย์ และผูเ้ ป็ นพหูสูตทรงปั ญญา สามารถสั่งสอน แนะนา เป็ นที่ปรึ กษาได้ แม้จะอ่อนวัยกว่า
9

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต, (เล่ม23 /ข้อ 54 /หน้า 341)
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คาว่า กัลยาณมิตร มาจากคาว่า “กัลยาณ” สมาสกับคาว่า “มิตร” โดยพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542, น.108, 861) ให้ความหมายคา “กัลยาณ” ว่า งาม ดี “มิตร” หมายถึง เพื่อน
รักใคร่ คุน้ เคย ดังนั้นกัลยาณมิตรจึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งาม หรื อเพื่อนที่รักคุน้ เคยที่ดี
เพื่อนรักใคร่ คุน้ เคยที่งาม
กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์ เนีย (2548, น. 6) ได้กล่าวถึงกัลยาณมิตร
โดยลักษณะของการทาหน้าที่ กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผูม้ ีความตั้งใจประพฤติปฏิ บตั ิธรรมทา
หน้า ที่ ข องชาวพุ ท ธที่ ดี เพื่ อ ยัง ประโยชน์ใ ห้ ถึ ง พร้ อมทั้ง แก่ ต นเองและผูอ้ ื่ น ผูแ้ นะน าสั่ ง สอน
ที่ปรึ กษา เพื่อนที่ดี หนังสื อ ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมทางสังคมโดยทัว่ ไปที่ดี ที่เกื้อกูล ซึ่ งจะชักจูง หรื อ
กระตุน้ ให้เกิ ดปั ญญาได้ด้วยการฟั ง การสนทนา ปรึ กษา ซักถาม อ่าน ตลอดจนการรู ้ จกั เลื อกใช้
สื่ อมวลชนให้เป็ นประโยชน์
จากความหมายในลัก ษณะของการท าหน้า ที่ ข ้า งต้น นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่า กัล ยาณมิ ต ร
นอกจากจะหมายถึงมนุ ษย์หรื อบุคคลที่เป็ นเพื่อนที่ดีแล้ว ยังรวมหมายถึง หนังสื อที่ดีที่อ่านแล้วให้
ข้อคิ ดที่ ดี หรื อให้ความรู ้ ที่ ดีมีป ระโยชน์ ทั้ง นี้ เพราะยัง มี หนัง สื อจานวนมาก ที่ ไ ม่ ไ ด้ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน เมื่ออ่านแล้วทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชี วิต ต่อโลกหรื อต่อสังคม อาจจะทาให้
กลายเป็ นคนมองโลกในแง่ร้าย ไม่ก่อให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ กลับเพิ่มพูนความมีโลภะ โทสะ
โมหะขึ้นในตัวผูอ้ ่าน เช่ น หนังสื อที่สอนให้ไม่รู้คุณบิดามารดา หนังสื อที่สอนให้ทาลายล้างชี วิต
เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน เป็ นต้น ถือว่าไม่ใช่กลั ยาณมิตร
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่ดีก็สามารถเป็ นกัลยาณมิตรได้ เช่น โรงเรี ยนที่ดี มีความสะอาด
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่เป็ นแหล่ งเพาะเชื้ อโรค หรื อปล่อยให้มีการเสพยาเสพติดภายใน
โรงเรี ยน และยังมีคุณครู ที่ดีมีความรู้ และคุ ณธรรม เป็ นต้นแบบที่ดีของนักเรี ยนได้ นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ ง สื่ อสารมวลชนที่ดี ที่ทาให้ผูร้ ับ สื่ อได้สาระและคุ ณประโยชน์ โดยเป็ นสื่ อที่ทาให้ผูร้ ับมี
ความรู ้ความเข้าใจและมีการดาเนินชีวติ ไปในทางที่ดีงาม อันเกิดประโยชน์ท้ งั แก่ตนเองและผูอ้ ื่นใน
สังคม
พระมหาสุ ภวิชญ์ ปภสฺ สโร (วิราม), (2545, น. 45) ได้กล่าวว่า กัลยาณมิตรคือ มิตรที่ดีงาม
ทาให้เจริ ญแก่ บุ คคลผูค้ บหา ได้แก่ ผูส้ มบูรณ์ ด้วยความมี ศีล กาจัดทุ ก ข์ นาประโยชน์ เกื้ อกูลมา
ให้กบั เพื่อนและคนอื่น ดังรู ปวิเคราะห์วา่ บุคคลใดเป็ นมิตรมีอุปการะช่วยเหลือคนอื่นโดยอาการทุก
อย่าง บุคคลนั้นชื่อว่า กัลยาณมิตร
เมื่อกล่าวโดยสรุ ป กัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลผูท้ ี่สมบูรณ์ดว้ ยคุ ณธรรมจริ ยธรรม มีศีล
เป็ นเครื่ อ งก าจัดความชั่ว ร้ า ย ส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ความดี ห รื อคุ ณธรรมต่ า งๆ ที่ บุ ค คลมี แ ละได้
แสดงออกต่อผูอ้ ื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังเป็ นผูม้ ีปัญญา มีความสามารถ มีความเอื้อเฟื้ อความรู ้ แก่
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ผูอ้ ื่น ช่วยเหลือทาให้เกิดความดี ให้เกิดความรู ้ ความเจริ ญ และความสุ ขแก่ผอู ้ ื่น นอกจากนี้ หนังสื อ
ที่ดี สิ่ งแวดล้อมที่ ดี และสื่ อสารมวลชนที่ ดีก็เป็ นกัลยาณมิ ตรภายนอกที่ สาคัญต่อการสร้ างเสริ ม
ความรู ้และช่วยพัฒนาชีวติ ให้ดีข้ ึนได้
ความสาคัญและคุณลักษณะของกัลยาณมิตร
ด้วยความสาคัญและคุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสาคัญ
ของกัลยาณมิตรไว้ในปฐมสุ ริยูปมสู ตรว่า“ภิกษุท้ งั หลาย เมื่อดวงอาทิตย์กาลังอุทยั ย่อมมีแสงอรุ ณ
ขึ้นมาก่ อนเป็ นบุ พนิ มิตฉันใด กัลยาณมิ ตตตา (ความเป็ นผูม้ ี มิตรดี ) ก็เป็ นตัวนาเป็ นบุ พนิ มิตเพื่อ
ความเกิ ด ขึ้ น แห่ ง โพชฌงค์ 7 ประการ ฉันนั้น ภิ ก ษุ ผูม้ ี ก ัล ยาณมิ ตรพึ ง หวัง ข้อนี้ ได้ว่า จัก เจริ ญ
โพชฌงค์ 7 ประการ ทาโพชฌงค์ 7 ประการให้มาก” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย10 (2539, น. 126-127)
นอกจากนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึ งความสาคัญของกัลยาณมิตรในทุติยปมาทาทิวรรค
ไว้ว่า “เพราะพูดถึ งองค์ประกอบภายนอก เราไม่เห็ นองค์ประกอบอื่ นแม้อย่างหนึ่ งที่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์มากเหมื อนกัลยาณมิ ตรนี้ ความมี กลั ยาณมิ ตรย่อมเป็ นไปเพื่อความมี ป ระโยชน์มาก”
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย11 (2539, น. 17) และตรัสในกัลยาณมิตตา
ทิวรรคว่า “ภิ กษุ ท้ งั หลาย เราไม่เห็ นธรรมอื่ นแม้สักอย่างหนึ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้กุศลธรรมที่ ยงั ไม่ข้ ึ น
เกิดขึ้น หรื อเป็ นเหตุให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เสื่ อมไป เหมือนความมีกลั ยาณมิตร (มิตรดี) นี้ เมื่อ
บุคคลมี กลั ยาณมิ ตร กุศลธรรมที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ น เกิ ดขึ้ น และอกุศลธรรมที่ เกิ ดขึ้ นแล้ว ก็เสื่ อมไป”
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12 (2539, น. 13) นอกจากนั้นได้ตรัสใน
ทุติยปมาทาทิวรรคว่า “ความเป็ นกัลยาณมิตรย่อมเป็ นไปเพื่อความดารงมัน่ ไม่เสื่ อมสู ญ ไม่หายไป
แห่ ง สั ท ธรรม” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย 13 (2539, น. 19)
พระพุทธเจ้าได้ตรั สเน้นถึ งความสาคัญของความเป็ นผูม้ ีกลั ยาณมิ ตรสาหรั บพระภิ กษุ
โดยมากพระองค์ตรัสเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุ ดซึ่ งเหมาะสมกับภาวะของผูต้ ้ งั ใจสละและอุทิศตน
เข้า บรรพชาอุป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา ตัว อย่า งเช่ นพระองค์ตรั ส ว่า “ดู ก่ อนอานนท์ความมี
กัลยาณมิตรเท่ากับเป็ นพรหมจรรย์ท้ งั หมดทีเดียว เพราะว่าผูม้ ีกลั ยาณมิตรพึงหวังสิ่ งนี้ ได้คือเขาจัก
เจริ ญจักทาให้มากซึ่งอริ ยอัษฎางคิกมรรค...อาศัยเราผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรเหล่าสัตว์ผมู้ ีชาติเป็ นธรรมดา
ย่อมพ้นจากชาติ ผูม้ ี ช ราเป็ นธรรมดาย่อมพ้นจากชรา ผูม้ ี มรณะเป็ นธรรมดา ย่อมพ้นจากมรณะ
10

สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค, (เล่ม 19/ข้อ 193 /หน้า 126-127)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต, (เล่ม 20 /ข้อ 111 /หน้า 17)
12
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต, (เล่ม 20 /ข้อ 71 /หน้า 13)
13
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต, (เล่ม 20 /ข้อ 127 /หน้า 19)
11

82

ผูม้ ีโสกะปริ เทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสเป็ นธรรมดา ย่อมพ้นจากโสกะปริ เทวะทุกข์โทมนัสและ
อุปายาส” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย14 (2539, น. 2-4)
ประกอบกับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการคบค้าสมาคบกับบุคคล 2 ประเภท
คือการคบกับบุคคลที่เป็ นนักปราชญ์ (กัลยาณมิตร) และการคบกับบุคคลที่เป็ นคนชัว่ ย่อมได้รับผล
ที่แตกต่างกัน เพราะถ้าหากบุคคลเข้าไปคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ยอ่ มได้รับการปลูกฝังถ่ายทอด
ความรู ้ ทัศนคติและค่านิ ยมที่ ดีเป็ นประโยชน์ต่อตนเองย่อมมีผลทาให้ชีวิตมี ความเจริ ญก้าวหน้า
ประสบผลสาเร็ จในหน้าที่การงาน การศึกษา แต่ถา้ หากบุคคลเข้าไปคบค้าสมาคมกับคนชัว่ คนพาล
ย่อมได้รับการถ่ายทอดความรู ้ ความคิดการกระทา และค่านิ ยมที่ชวั่ ติดตัวมา มีผลทาให้ชีวิตมีความ
เสื่ อมลง ดังมีขอ้ ความที่ กล่าวไว้ในปั ตถนาสู ตรว่า “ถ้าว่าบุคคลไม่กระทาความชัว่ แต่เข้าไปเสพ
บุคคลผูก้ ระทาความชั่ว และโทษของบุคคลผูเ้ สพความชัว่ เหล่ านี้ ย่อมงอกงาม บุคคลย่อมกระทา
บุคคลเช่ นใดให้เป็ นมิตร และย่อมเข้าไปเสพกับบุคคลเช่ นใด บุคคลนั้นแล เป็ นเช่นกับด้วยบุคคล
เช่ นนั้น เพราะว่าการอยู่ร่วมกันเป็ นเช่ นนั้น คนชัว่ ส่ องเสพบุ คคลอื่นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยปกติยู่ ย่อมทา
บุคคลอื่นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยปกติที่ส้องเสพตน ให้ติดเปื้ อนความชัว่ เหมือนลูกศรที่แช่ยาพิษถูกยาพิษติด
เปื้ อนแล้ว ย่อมทาแล่งลูกศรซึ่ งไม่ติดเปื้ อนแล้ว ให้ติดเปื้ อนด้วยยาพิษ ฉะนั้น นักปราชญ์ไม่พึงเป็ นผู ้
มี ค นชั่วเป็ นเพื่ อนเลย เพราะความกลัวแต่ ก ารเข้า ไปติ ดเปื้ อน คนใดห่ อปลาเน่ า ด้วยใบหญ้า คา
แม้หญ้าคาของบุ คคลนั้นย่อมมี กลิ่ นฟุ้ งไป การเข้าไปส้ องเสพคนพาลย่อมเป็ นเหมือนกอย่างนั้น
ส่ วนคนใดห่ อกฤษณาไว้ดว้ ยใบไม้ แม้ใบไม้ของบุคคลนั้น ย่อมมีกลิ่ นหอมฟุ้ งไป การเข้าไปส้อง
เสพนักปราชญ์ ย่อมเป็ นอย่างนั้น เพราะเหตุน้ นั บัณฑิตรู ้ ความสาเร็ จแห่ งผลแห่ งตนดุ จห่ อไม้แล้ว
ไม่พึงเข้าไปเสพกับอสัตบุรุษ พึงเสพสัตบุรุษ เพราะว่าอสัตบุรุษย่อมนาไปสู่ นรก สัตบุรุษย่อมให้ถึง
สุ คติ” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย15 (2539, น. 436-437)
ในทางธรรมพระพุทธเจ้า ตรัสถึ งคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตว่า “คอยชี้ โทษเหมือนชี้ บอก
ขุมทรัพย์ บัณฑิตมีลกั ษณะคอยชี้โทษเหมือนชี้ บอกขุมทรัพย์ คอยกล่าวสอนพร่ าสอน และห้ามจาก
ความชั่ว เป็ นกัลยาณมิ ตร ยินดี ในธรรมที่ พระอริ ยะประกาศ มี ลกั ษณะมัน่ คงไม่หวัน่ ไหวเพราะ
นินทาและสรรเสริ ญ” ส่ วนในทางโลก บัณฑิตคือคนมีความรู ้ซ่ ึ งทางการศึกษาใช้เป็ นค่าระดับของ
ทางการศึกษาคือผูท้ ี่จบตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปทุกสาขาวิชาชี พ แต่ทางธรรมมิได้ถือเอาความรู ้
เป็ นเกณฑ์ แต่ถือเอาการใช้ความรู ้เป็ นเกณฑ์ พระพุทธเจ้าจะยอมรับบุคคลว่าเป็ นบัณฑิตเฉพาะผูท้ ี่
ใช้ความรู ้ มิใช่ เพียงมีความรู ้ กล่ าวคือ บัณฑิ ตต้องรู ้ จกั ผิด รู ้ จกั ถูก รู ้ จกั บาป รู ้ จกั บุญ รู ้ จกั คุ ณ รู ้ จกั
14

สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค, (เล่ม19 /ข้อ 2 /หน้า 2-4)
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สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อิติวตุ ตกะ, (เล่ม 25 /ข้อ 76 /หน้า 436-437)

83

ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ความรู ้เช่นนี้ ทางพุทธศาสนาเรี ยกว่า ปั ญญา พระไตรปิ ฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย16 (2539, น. 28)
ส. ศิ ว รั ก ษ์ (2542, น. 86) ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของกัล ยาณมิ ต รที่ เ กื้ อ กู ล ให้ เ กิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ข้ ึนว่า การมีกลั ยาณมิตรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะเป็ นเหตุให้เกิดความศรัทธาที่จะ
น้อมเอาสิ่ งที่ฟังมาคิด พิจารณา ทดลองปฏิบตั ิดว้ ยปั ญญาของตนที่เรี ยกว่า โยนิโสมนสิ การ ส่ วนการ
ได้รับคาแนะนาสั่งสอนที่ถูกต้อง เป็ นเหตุเป็ นผล (ปรโตโฆษะที่ดี) ย่อมนาไปสู่ การน้อมมาพิจารณา
อย่างถูกต้อง (โยนิ โสมนสิ การที่ดี) อันจะทาให้ดาเนิ นชี วิตได้อย่างถูกต้องตามธรรม ซึ่ งล้วนต้อง
อาศัยกัลยาณมิตรทั้งสิ้ น ดังนั้น คาสั่งสอน แนะนา บอกกล่าวของกัลยาณมิตร จึงมีความสาคัญอย่าง
มาก การสร้างศรัทธาที่ถูกต้องเป็ นเสมือนเข็มทิศที่จะนาไปสู่ การพัฒนาปั ญญา ความรู ้ให้เกิดขึ้นแก่
บุ ค คลนั้น บุ ค คลผูม้ ี ก ัล ยาณมิ ตรจึ ง เป็ นผูท้ ี่ สามารถสร้ างสัง คมแห่ ง กัลยาณปุ ถุช นขึ้ นจากสัง คม
ปุถุชนธรรมดา และพัฒนาขึ้นไปสู่ สังคมแห่ งอริ ยชน คือเป็ นอริ ยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคล
จนถึงขั้นการบรรลุอรหัตผลได้ในที่สุด
พุทธทาสภิกขุ (2549, น. 176-177) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านกัลยาณมิตต
ตา คือความเป็ นกัลยาณมิตรของผูส้ อน ก็คือตัวครู หรื อผูส้ อนในที่น้ ี มิได้จากัดที่เพศบรรพชิ ต บุรุษ
หรื อสตรี ใครก็ได้ที่มีความรู ้มีความเหมาะสมเป็ นผูใ้ หญ่ แล้วตัวผูส้ อนจะต้องมีอุดมการณ์ความเป็ น
ครู มีความเสี ยสละ มีความสนใจเป็ นพิเศษในการแสวงหาความรู้ ผูส้ อนจะต้องสร้างความใกล้ชิด
สนิทสนมกับผูเ้ รี ยน ด้วยการดูแลเด็กเหมือนกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าทาหน้าที่อยูต่ ลอดเวลาพร้อมทั้งให้การ
อบรมทางด้านจิตใจ และผูส้ อนจะต้องมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีคุณธรรมทาให้ผเู้ รี ยนมีความเคารพ
และเชื่อฟัง ยอมปฏิบตั ิตาม
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร
เมื่อมองกัลยาณมิตรในแง่ของคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ นกัลยาณมิตรโดยสมบูรณ์เพื่อ
คอยแนะนา สั่ง สอน ชี้ แนะ ชี้ ทางออก บอกทางธรรมให้กบั บุ ค คลที่ เป็ นมิ ตรด้วยการพูดให้ฟั ง
กระทาให้ดู คือพูดกล่าวสอนแนะนาอะไรกับใครอย่างไร ตัวผูก้ ล่าวสอนก็ปฏิ บตั ิเช่ นนั้น ฉะนั้น
กัลยาณมิตรจึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความเป็ นกัลยาณมิตรสาหรับทาหน้าที่ใน
การให้คาแนะนาสั่งสอนบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงคุณสมบัติของความเป็ นกัลยาณมิตรไว้
ว่า ผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรย่อมเชื่ อปั ญญาตรัสรู ้ของพระคถาคต เชื่ อกรรมและผลของกรรม เป็ นผูน้ ่ารัก
น่ าเคารพ หมัน่ ศึกษาวิชาความรู ้ อยู่เสมอ คาสอนและถ้อยคาของท่านสามารถอธิ บายธรรมที่ ยาก
ละเอียด ลุ่มลึกได้ และไม่ชกั จูงมิตรทั้งหลายไปในทางที่ไม่ดี พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
16

สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ, (เล่ม25 /ข้อ 6 /หน้า 28)
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ลงกรณราชวิทยาลัย17 (2539, น. 235) ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพุทธพจน์ไว้วา่ “บุคคลผูม้ ีความเป็ น
ที่รัก เป็ นที่เคารพ เป็ นที่ยกย่อง เป็ นผูว้ า่ กล่าวแก่การว่ากล่าว เป็ นผูก้ ล่าวถ้อยคาอันลึกซึ่ ง ไม่แนะนา
ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรแนะน า เหล่ า นี้ มี อ ยู่ ใ นบุ ค คลใด บุ ค คลนั้น เป็ นมิ ต ร ผู ้อ นุ เ คราะห์ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ บุคลผูต้ อ้ งการมิตรควรคบแม้ดว้ ยการยอมเสี ย ” ฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงต้องประกอบด้วย
องค์คุณ หรื อคุณสมบัติของกัลยาณมิตรถึง 7 ประการ พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย18 (2535, น. 29) คือ
ปิ โย ครุ ภาวนีโย วตฺ ตา จ วจนกฺขโม
คมฺ ภีรญฺ จ กถ กตฺ ตา โน จฏฺฐาเน นิโยชเย.
คุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังกล่าวข้างต้นนี้เรี ยกว่า กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ได้แก่
1. ปิ โย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู ้สึกเหมือนสนิ ทสนม เป็ นกันเอง ชวนใจผูเ้ รี ยน
ให้อยากเข้ามาปรึ กษาไต่สวน
2. ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู ้สึกอบอุ่นใจเป็ นที่
พึ่งได้และปลอดภัย
3. ภาวนี โย คือ มีความรู ้จริ ง ทรงปั ญญาแท้จริ ง และเป็ นผูฝ้ ึ กฝนปรับปรุ งตนเองอยู่เสมอ
เป็ นที่น่ายกย่อง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และราลึกถึงด้วยความซาบซึ้ ง มัน่ ใจ และภาคภูมิใจ
4. วจนัก ขโม อดทนต่ อ ถ้อ ยค า คื อ พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ปรึ ก ษาหารื อ ซัก ถามแม้จุ ก จิ ก
ตลอดจนคาล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วจิ ารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสี ยอารมณ์
6. คัมภีรัญจ กถัง กัตตา คือ แถลงเรื่ องล้ าลึกได้ กล่าวชี้ แจงเรื่ องต่างๆ ที่ลึกซึ้ งซับซ้อนให้
เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้เรี ยนรู้เรื่ องราวที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นไป
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชกั จูงมิตรในทางที่เสื่ อม ไม่ชกั จูงในทางที่ไม่สมควร ไม่ชกั
จูงไปในทางที่เสื่ อมเสี ยหรื อเหลวไหลไม่สมควร
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึ งประโยชน์จากการได้อาศัยสัตบุรุษหรื อกัลยาณมิ ตรว่า “เหมือน
ก้อนเมฆใหญ่เมื่อตกลงมาให้ขา้ วกล้าทั้งปวงเจริ ญงอกงาม ย่อมตกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุ ขแก่คนหมู่มากฉันใด สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน กล่าวคือ ย่อมเกิดมาเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้ อกูล และเพื่อสุ ขแก่คนจานวนมาก ได้แก่ มารดาบิดา บุตรภรรยา ทาส กรรมกร
คนใช้ มิ ตรและอ ามาตย์ ญาติ ผูล้ ่ ว งลับ ไปแล้ว รวมถึ ง พระราชา เหล่ า เทวดา สมณพราหมณ์ ”
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย19 (2539, น. 297)
17

สุ ตนั ตปิ ฎก ขุททกนิกาย อุทานอัฏบถกถา, (เล่ม 19 /ข้อ31 /หน้า 235)

18
19

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ, (เล่ม 23 /ข้อ 37 /หน้า 29)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต, (เล่ม 23 /ข้อ 138 /หน้า 297)
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สรุ ปว่า กัลยาณมิตรและความเป็ นกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) มีความเกี่ยวเนื่ องถึ งกัน
มิได้หมายถึงเพื่อนที่ ดี ความเป็ นเพื่อนที่ ดีตามความหมายทัว่ ไปเท่านั้น แต่เป็ นผูเ้ พียบพร้ อมด้วย
คุณธรรม ศีลธรรม มีความตั้งใจ มีความปรารถนาดี ผูค้ อยแนะนาสั่งสอน ที่ปรึ กษา ถ่ายถอดความรู ้
แบ่งปั น ชี้ แจง สิ่ งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ให้แก่ผอู ้ ื่นที่ยงั ไม่รู้ให้ได้มีความรู ้ความเข้าเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง กัลยาณมิตรและความเป็ นกัลยาณมิตรจึงถือเป็ นปั จจัยที่เกื้อกูลสนับสนุ นแก่กนั
ให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ข้ ึนในชุมชนและองค์กร
2.4.4 แนวคิดวุฑฒิธรรม (ธรรมสาหรับส่ งเสริมความเจริญในการจัดการความรู้ )
เมื่อกล่าวถึงหลักธรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระหว่างอาจารย์กบั ศิษย์ (ครู กบั นักเรี ยน) จะ
พบว่าหลักวุฑฒิธรรมได้เข้ามามีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ของนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป ดังที่
กล่ า วไว้ใ นพระไตรปิ ฎกว่า เพราะว่ า ปั ญ ญาวุ ฑ ฒิ ธ รรม 4 มี อุ ป การคุ ณ ส าหรั บ มนุ ษ ย์ทุ ก คน
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 20 (2539, น.368) และเป็ นคุณธรรมที่
เป็ นไปเพื่ อความเจริ ญด้วยปั ญญา พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย 21
(2539, น. 367-368) ก่อให้เกิดความเจริ ญงอกงาม เป็ นคุณธรรมที่มีอุปการะมากแก่มนุ ษยธรรมอัน
ประกอบไปด้ว ย 4 ประการได้แ ก่ สั ป ปุ ริ ส สั ง เสวะ สั ท ธัม มัส สวนะ โยนิ โ สมนสิ ก าร ธัม มา
นุธมั มปฏิปัตติ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย22 (2539, น. 367-368, 286)
ดังมีพระพุทธพจน์ตรัสไว้วา่ “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการ ย่อมเป็ นไปเพื่อความเจริ ญแห่ ง
ปั ญญา ธรรม 4 ประการ เป็ นไฉน คือ สัปปุ ริสังเสวะ การคบ สัปบุรุษ 1 สัทธัมมัสสวะ ฟั งคาสั่ง
สอนของท่ าน 1 โยนิ โสมนสิ ก าร ท าไว้ในใจโดยแยบคาย 1 ธัม มานุ ธัมมปฏิ ปัตติ ปฏิ บ ตั ิ ธ รรม
สมควรแก่ธรรม 1 ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการนี้ แล ย่อมเป็ นไปเพื่อความเจริ ญแห่ งปั ญญา”
พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย23 (2535, น. 332) สามารถนามาอธิ บายได้
ดังนี้
1. สัปปุริสสังเสวะ แปลว่า การคบหาสัตบุรุษ หมายถึง คบหาสมาคมหรื อเสวนากับมิตรดี
คนดี ครู ดี ผูม้ ี ความประพฤติ ดี ผูด้ าเนิ นชี วิตด้วยปั ญญา ผูม้ ี ความรู้ ใ นการฝึ กฝนอบรมจิตหรื อมี
คุ ณ สมบัติ ข องความเป็ นกัล ยาณมิ ต ร กัล ยาณมิ ต รจะเป็ นผู ้ส ร้ า งศรั ท ธาและน าบุ ค คลเข้า สู่
กระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวทางพระปริ ยตั ิธรรม และปฏิบตั ิสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
20

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, (เล่ม 21 /ข้อ 449 /หน้า 368)
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, (เล่ม 21 /ข้อ 448 /หน้า 367-368)
22
สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, (เล่ม 21 /ข้อ 248-249 /หน้า 367-368), และสุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค,
(เล่ม11 /ข้อ 311 /หน้า 286)
21

23

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ, (เล่ม 21 /ข้อ 248 /หน้า 332)
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2. สัทธัมมัสสวนะ แปลว่า ฟั งสัทธรรม หมายถึ ง เมื่ อได้ฟังคาแนะนาของกัลยาณมิ ตร
เกี่ยวกับหลักวิชาการ การปฏิบตั ิในการฝึ กฝนอบรมจิต พึงศึกษาให้ได้รับความรู้ที่แท้จริ ง
3. โยนิ โสมนสิ การ แปลว่า ทาในใจโดยแยบคาย หมายถึง เมื่อได้รับความรู ้ทางอายตนะ
ภายนอกนั้นแล้วพึงศึ กษาเหตุ ผลของเรื่ องนั้นๆ คิ ดพิจารณาให้เห็ นเหตุ ผลไตร่ ตรองสิ่ งที่ รับรู ้ มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะหาจุดร่ วมเพื่อพิสูจน์ความรู้ หรื อการลองศึกษาปฏิบตั ิ ของวิธีฝึกหัด
ฝึ กฝนอบรมจิ ตทั้งหลายมารวมตรวจสอบ ทดลองเปรี ยบเที ยบ หาข้อเท็จจริ ง โดยใช้ความรู ้ หรื อ
ปั ญญาเป็ นสิ่ งชี้ขาดลงไปว่าควรจะฝึ กหัดด้วยวิธีใด อย่างไร จึงจะเป็ นผลให้เกิดสติ
โยนิ โสมนสิ การเป็ นหลักธรรมถือองค์ประกอบที่สาคัญในการทาความเห็ นให้ถูกต้อง
เป็ นปั จจัยสู่ กระบวนการทางปั ญญา ในพระไตรปิ ฎกได้กล่าวถึงโยนิโสมนสิ การในความหมายที่ลุ่ม
ลึก และหมายถึง ปั จจัยที่พฒั นาไปสู่ ปัญญาที่เป็ นดับตัวอวิชชา (ความไม่รู้ทนั เท่าความเป็ นจริ งของ
สังขาร ความไม่รู้กิจในอริ ยสัจ 4) ในการศึกษาครั้งนี้ จะกล่าวถึ งหลักโยนิโสมนสิ การในแง่ที่เป็ น
ปั จจัยที่เอื้อในการนาความรู ้ ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยนและการดาเนิ นชีวิต และเป็ นแนวทางช่ วย
สนับสนุ นกระบวนการจัดการความรู ้ ซ่ ึ งในพระไตรปิ ฎกและนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับ
โยนิโสมนสิ การไว้ ดังนี้
ในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก มีคาที่ให้ความหมายเดี ยวกับโยนิ โสมนสิ การปรากฏอยูม่ ากมาย
เช่น การมนสิ การ การไตร่ ตรองคานึ งถึงในการศึกษาเล่าเรี ยนการคานึ งถึงอย่างถูกต้องเข้าใจในการ
ดาเนิ นชี วิต อุ บายวิธีใส่ ใจใคร่ ครวญ ไตร่ ตรอง คานึ งถึ ง เป็ นต้น และจากกลุ่ มคาที่ มีความหมาย
เดียวกับโยนิโสมนสิ การ จะเห็นถึงระดับของการนาโยนิ โสมนสิ การไปใช้ในความหมายต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ แต่ในที่น้ ีจะก็กล่าวถึงความหมายของโยนิ โสมนสิ การในแง่ที่เอื้อต่อ
การจัดการความรู ้พอจะสรุ ปได้ ดังนี้
1. หมายถึ ง การมนสิ ก าร การไตร่ ตรอง การคิ ดให้รอบคอบ ก่ อนกล่ า ววาจาหรื อพูด
ออกไป เช่น พระพุทธองค์ทรงย้ าให้มนสิ การก่อนที่จะตอบ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิท ยาลัย 24 (2539, น. 394-395) หรื อ ให้ บ ณ
ั ฑิ ต ผูม้ ี ปั ญ ญาเฉี ย บแหลมไตร่ ต รองให้
รอบคอบก่อนกล่าวติเตียนหรื อกล่าวสรรเสริ ญผูอ้ ื่น พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย25 (2539, น. 117)
2. หมายถึง การไตร่ ตรองการคานึ งถึงในการเล่าเรี ยนเนื้ อความแห่ งธรรมอย่างถูกวิธีถูก
ทางดังเช่น พุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้ในอลคัททูปมสู ตรว่า “ภิกษุท้ งั หลาย กุลบุตรบางพวกในธรรม
วินยั นี้ ย่อมเล่าเรี ยนธรรมคือสุ ตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม
24

ดูรายละเอียดในสุตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์, (เล่ม12 /ข้อ 358 /หน้า 394-395)

25

ดูรายละเอียดในสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต, (เล่ม20 /ข้อ135 /หน้า 117)

87

และเวทัลละ พวกเขาเล่าเรี ยนธรรมนั้นแล้วย่อมไตร่ ตรองเนื้ อความแห่ งธรรมเหล่านั้นด้วยปั ญญา”
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย26 (2539, น. 253)
3. หมายถึ ง การคานึ งถึ ง อย่างเข้าใจถู กทางเพื่อการดาเนิ นชี วิตที่ เป็ นสุ ข เช่ นไม่ควร
คานึงถึงสิ่ งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังในสิ่ งที่ยงั มาไม่ถึง สิ่ งที่ล่วงไปแล้วให้ละ และสิ่ งที่ยงั มาไม่ถึงก็
เป็ นสิ่ งที่มาไม่ถึง ไม่ตอ้ งนามาคิดคานึง พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย27
(2539, น. 319)
ความสาคัญของโยนิโสมนสิ การทีเ่ อือ้ ต่ อการจัดการความรู้
ในทางพระพุ ทธศาสนานันโยนิ โสมนสิ ก ารมี ความสาคัญมากกับกระบวนการเรี ยนรู ้
ระบบการจัดการความรู้ และระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิ การเป็ นการฝึ กความคิด ให้รู้จกั คิด
อย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู ้จกั คิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่ งต่างๆ อย่างตื้นๆ ผิวเผิน เป็ นขั้นสาคัญ
ในการสร้ างปั ญญา (ความรู ้ ) ที่ บริ สุทธิ์ เป็ นอิสระ ทาให้พ่ ึงตนได้ และนาไปสู่ จุดหมายของพุทธ
ธรรมอย่างแท้จริ งดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ดังนี้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปมาทาทิวรรคว่า “ภิกษุท้ งั หลายเราไม่เห็นธรรมอื่น แม้อย่างหนึ่ ง
ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนโยนิ โสมนสิ การ (การมนสิ การโดยแยบคาย) นี้ โยนิ โสมนสิ การ
ย่อมเป็ นไปเพื่อประโยชน์มาก” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28 (2539,
น. 15)
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนี วรณปหานวรรคว่า “ภิกษุท้ งั หลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สัก
อย่างหนึ่ ง ที่จะเป็ นเหตุให้วิจิกิจฉา (ความสงสัย) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น ก็ไม่เกิดขึ้นหรื อที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ละ
ได้ เหมือนโยนิโสมนสิ การ (การมนสิ การโดยแยบคาย) นี้ เมื่อมนสิ การโดยแยบคาย วิจิกิจฉาที่ยงั ไม่
เกิ ดขึ้ นก็ไม่เกิ ดขึ้ น และที่เกิ ดขึ้ นแล้วก็ละได้” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย29 (2539, น. 4)
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยกุสลสู ตรว่า “ภิกษุท้ งั หลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็ นกุศล เป็ นส่ วน
กุศล เป็ นฝ่ ายกุศล ทั้งหมดมีโยนิ โสมนสิ การ (การมนสิ การโดยแยบคาย) เป็ นมูล รวมลงในโยนิ โส
มนสิ ก าร โยนิ โสมนสิ ก ารบัณ ฑิ ตกล่ า วว่า เลิ ศ กว่า ธรรมเหล่ า นั้นภิ ก ษุ พึ ง ถึ ง พร้ อมด้วยโยนิ โ ส
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มนสิ การ พึงหวังข้อนี้ ได้ว่า ‘จักเจริ ญโพชฌงค์ 7 ประการ และทาโพชฌงค์ 7 ประการให้มาก’…”
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย30 (2539, น. 145-146)
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2549, น. 669-670) ได้ให้ค วามหมายของค าว่า
โยนิ โ สมนสิ การไว้ว่ า โดยรู ปศั พ ท์ โยนิ โ สมนสิ การประกอบไปด้ ว ย โยนิ โ ส-มนสิ การ
ประกอบด้วย โยนิโส กับ มนสิ การ โดยโยนิ โส มาจาก โยนิ ซึ่ งแปลว่าเหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปั ญญา
อุบาย วิธีทาง มนสิ การ แปลว่า การทาในใจ การคิดคานึ ง นึ กถึ ง ใส่ ใจ พิจารณา โยนิ โสมนสิ การ
แปลว่า การทาไว้ในใจโดยแยบคาย ในคัมภีร์ช้ นั อรรถกถาและฎี กาได้ไขข้อความไว้โดยวิธีแสดง
ไวพจน์ให้ความหมายแยกไว้ ดังนี้
1. อุ บ ายมนสิ ก าร แปลว่า คิ ดหรื อพิ จารณาโดยอุ บ ายคื อ คิ ดอย่า งมี วิธี หรื อคิ ด ถู ก วิ ธี
หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริ งสอดคล้อ งเข้ากับแนวสัจจะ ทาให้หยัง่ รู ้ภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ่ งทั้งหลาย
2. ปถมนสิ การ แปลว่า คิดเป็ นทาง หรื อคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่ องเป็ นลาดับ จัดลาดับ
ได้หรื อมีลาดับ มีข้ นั ตอน แล่นไปเป็ นแถวเป็ นแนว หมายถึง ความคิดเป็ นระเบียบตามแนวเหตุผล
เป็ นต้น ไม่ ยุ่ง เหยิ ง สั บ สน หรื อกระโดดไปกระโดมา ต่ อเป็ นชิ้ น เป็ นอันไปไม่ ไ ด้ ทั้ง นี้ ร วมทั้ง
ความสามารถที่จะนึกคิดเข้าสู่ แนวทางที่ถูกต้อง
3. การณมนสิ การ แปลว่า คิดตามเหตุ คิ ดค้นเหตุ คิ ดตามเหตุผล หรื อคิ ดอย่างมี เหตุผล
หมายถึง คิดสื บค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่ งเหตุปัจจัย พิจารณาสื บสาวหาสาเหตุให้
เข้าใจถึงต้นเค้า หรื อแหล่งที่มาซึ่ งส่ งผลต่อเนื่องตามลาดับ
4. อุปปาทกมนสิ การ แปลว่า คิ ดให้เกิ ดผลคื อคิ ดให้เกิ ดผลที่ พึงประสงค์เล็งถึ งการคิ ด
อย่างมีเป้ าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทาให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุ กเร้าให้เกิ ดความเพียร
การรู้ จกั คิ ดในงานที่ท าให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิ จารณาที่ท าให้มี สติ หรื อท าให้จิต
เข้มแข็ง
สามารถสรุ ปสั้นๆ ได้ว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ ากุศล หรื อมองในแง่
ของโยนิ โสมนสิ การก็คือ มนสิ การชนิ ดที่ทาให้เกิ ดการใช้ปัญญา พร้ อมกับทาปั ญญานั้นให้เจริ ญ
งอกงาม
นอกจากนั้นพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), (2548, น. 65-71) ได้อธิ บายความหมาย
ของโยนิ โสมนสิ การไว้ว่า โยนิ โส แปลว่า ถูกต้องแยบคาย มนสิ การ แปลว่า ทาไว้ในใจ โยนิ โส
30
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มนสิ การ หมายถึง การทาไว้ในใจโดยแยบคายคือการคิดถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โดยอาศัยการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบและคิดเชื่อมโยงตีความข้อมูลเพื่อนาไปใช้ต่อไป โยนิ โสมนสิ การมีวิธีคิดสรุ ป
ได้ 4 แบบด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) อุบายมนสิ การ คือคิดถูกวิธี 2) ปถมนสิ การ คือคิดมีระเบียบ
3) การณมนสิ การ คือคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) อุปปาทกมนสิ การ คือคิดเป็ นกุศล
โยนิโสมนสิ การทั้ง 4 ประการนี้ เป็ นวิธีคิดเพื่อเข้าถึงความจริ ง และอยูอ่ ย่างสอดคล้องกับ
ความจริ งในธรรมชาติ ข้อแตกต่างระหว่างวิธีคิดของตะวันออกกับตะวันตกอยูต่ รงประเด็นนี้ วิธีคิด
ของตะวันออกมุ่งให้รู้ธรรมชาติตามความเป็ นจริ ง ไม่ใช่เพื่อการกดขี่ย่ายีทาลายธรรมชาติ แต่มุ่งให้
อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ นัน่ คือจุดที่พระพุทธศาสนาเรี ยกว่า ธัมมานุ ธัมมปฏิ บตั ิ หมายถึ ง
ปฏิ บ ัติ ธ รรมน้ อ ยให้ ส อดคล้อ งกับ ธรรมใหญ่ คื อ เลื อ กวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายหลักของธรรมชาติ เช่น อยูอ่ ย่างไม่สร้างทุกข์ให้กบั ตนเองและคนอื่น มุ่งสร้างประโยชน์
ตนและประโยชน์ผอู้ ื่น นาความรู้ที่มีมาใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของธรรมชาติ
4. ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ แปลว่า ปฏิบตั ิสมควรแก่ธรรม หมายถึง นาสิ่ งที่ได้ศึกษาเล่าเรี ยน
แล้วไปใช้ให้ถูกต้องตามหลัก สอดคล้องพอดีกบั ความมุ่งหมายตามหลักการนั้นๆ อย่างต่อเนื่ องยิ่งๆ
ขึ้นไป กล่าวคือ การนาแนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาการที่ได้จากศึกษาเล่าเรี ยนและคิดวิเคราะห์ใน 3
ขั้นตอนแรก นามาลงมือปฏิบตั ิจริ งเพื่อยกระดับความรู ้ให้สูงขึ้น หรื อนาหลักปฏิบตั ิตามแนวสมถ
ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาไปปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามหลักวิธีการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง จนพัฒนา
ไปสู่ ปัญญาที่รู้เท่าทันสิ่ งทั้งปวงตามความเป็ นจริ ง
เอื้อมอร ชลวร (2554, น. 102-111) ได้อธิ บายถึงแนวทางการพัฒนาปั ญญาตามหลักวุฑฒิ
ธรรม 4 ไว้ว่า ธรรมปั ญญาวุ ฑ ฒิ ธ รรมนี้ มี ค วามส าคัญ ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู ้ เป็ นองค์ธ รรมที่
เกื้อหนุนให้กระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ดาเนินไปอย่างได้ผลดี เช่น เมื่อต้องการศึกษา
หาความรู ้ ในสิ่ งที่ มีคุณประโยชน์ที่เป็ นความเจริ ญงอกงามในชี วิต ในเบื้ องต้นต้องเลื อกคบคนดี
หรื อกัลยาณมิตร เช่น ครู อาจารย์หรื อบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในเรื่ องที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ เพื่อขอ
คาแนะนา และในขณะที่ฟังคาแนะนาจะต้องพิจารณาตามเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ถูกต้อง วิธีคิด
พิจารณาเพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจที่ ถูก ต้อง คือคิ ดหาเหตุ ผ ลของเรื่ องนั้นๆ ว่า มี ค วามเชื่ อมโยงกัน
หรื อไม่อย่างไร นอกจากนี้ อาจหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยการสื บค้น สนทนา อภิปราย รวมถึงการสังเกต
เฝ้ าดูพินิจพิเคราะห์ ชัง่ เหตุผล ไตร่ ตรอง ตรวจสอบ ทดลอง และขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวพระพุทธศาสนาคื อ ฝึ กหัด ทาให้บ่อย ทาให้มาก ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ ตรงของผู ้
เรี ยนรู ้ดงั พุทธพจน์ที่วา่ “ภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการนี้ ที่บุคคลเจริ ญ ทาให้มากแล้ว ย่อมเป็ นไป
เพื่ อ ท าให้แจ้ง โสดาปั ตติ ผล ธรรม 4 ประการ อะไรบ้าง คื อ 1) สั ปปุ ริ ส สัง เสวะ (คบสัตบุ รุษ )
2) สัทธัมมัสสวนะ (ฟั งพระสัทธรรม) 3) โยนิ โสมนสิ การ (การพิจารณาโดยแยบคาย) 4) ธัมมา
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นุ ธัมมปฏิ ปัตติ (ปฏิ บตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม) ธรรม 4 ประการนี้ แล ที่บุคคลเจริ ญทาให้มากแล้ว
ย่อมเป็ นไปเพื่อทาให้แจ้งโสดาปัตติผล. . .ภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการนี้ ที่บุคคลเจริ ญ ทาให้มาก
แล้ว ย่อมเป็ นไปเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผล. . .อนาคามิผล. . .อรหัตตผล พระไตรปิ ฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย31 (2539, น. 543-544)
1. การเสวนาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) การพัฒนาปั ญญาที่เริ่ มต้นจาก การเสวนาสัตบุรุษ
คือการคบหากับผูท้ รงปั ญญาหมายถึ ง “การคบหากัลยาณมิตร หรื อการมีมิตรดี การคบหาคนนั้น
เป็ นพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะนาไปสู่ ความเจริ ญหรื อความเสื่ อม” (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (2540,
น. 63) ฉะนั้น การพัฒนาปั ญญาให้กา้ วหน้าจะต้องคบบุคคลที่ดีก่อนซึ่ งคนดีที่ควรคบหานั้นเรี ยกว่า
สัตบุรุษ หมายถึง ท่านผูร้ ู ้ ผูม้ ีความรู ้ ซึ่ งควรจะมีคุณลักษณะอย่างน้อย 7 ประการ อันได้แก่ 1) รู ้หลัก
และรู้จกั เหตุ (ธัมมัญญุตา) คือรู้หลักความจริ งของธรรมชาติรู้หลักการ ซึ่ งเป็ นเหตุให้กระทาการได้
สาเร็ จผลตามมุ่งหมาย 2) รู ้ ความมุ่งหมายและรู ้ จกั ผล (อัตถัญญุ ตา) คือรู ้ ความหมายและความมุ่ง
หมายของหลักธรรมหรื อหลักการ กฎเกณฑ์ หน้าที่ รู ้ ผลที่ประสงค์ของกิ จที่จะกระทา 3) รู ้ จกั ตน
(อัตตัญญุตา) คือรู ้ฐานะ ภาวะ เพศ กาลัง ความรู ้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม จริ ยธรรม
4) รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) คือรู้จกั ความพอเหมาะ พอดี 5) รู ้จกั กาล (กาลัญญุตา) คือรู ้ วา่ เวลาไหน
ควรทาอะไร 6) รู ้จกั ชุ มชน (ปริ สัญญุตา) คือรู ้จกั ถิ่น รู ้จกั ที่ชุมชน และชุ มชน รู ้จกั มารยาท ระเบียบ
วินัย และข้อควรรู ้ ควรปฏิ บตั ิ อื่นๆ ต่ อชุ มชนนั้นๆ และ 7) รู้ จกั บุคคล (ปุคคลัญญุ ตา) คือรู้ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรม เป็ นต้น
ผูท้ รงปั ญญานอกจากควรมีคุณลักษณะ 7 ประการดังกล่าวแล้ว ยังควรมีคุณสมบัติอีก 7
ประการ ได้แก่ 1) น่ ารัก (ปิ โย) คือเข้าถึ งจิตใจ สร้ างความสนิ ทสนมเป็ นกันเอง 2) น่ าเคารพ (ครุ )
คือมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ 3) น่าเจริ ญใจ (ภาวนีโย) คือมีความรู ้จริ ง ทรงภูมิปัญญาแท้จริ ง
4) รู ้จกั พูดให้ได้ผล (วตฺ ตา จ) คือพูดเป็ น รู ้จกั ชี้ แจ้งให้เข้าใจ รู ้วา่ เมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้
คาแนะนา 5) ทนต่อถ้อยคา (วจนกฺขโม) คือพร้อมที่จะรับฟังคาปรึ กษาซักถามแม้จุกจิก อดทนฟั งได้
ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสี ยอารมณ์ 6) แถลงเรื่ องล้ าลึกได้ (คมฺ ภีรญฺ จ กถ กตฺ ตา) คือกล่าวชี้ แจ้งเรื่ องต่างๆ ที่
ลึกซึ้ งซับซ้อนให้เข้าใจได้ และ 7) ไม่ชกั นาในอฐาน (โน จฏฺฐาเน นิ โยชเย) คือไม่แนะนาในเรื่ อง
เหลวไหล หรื อชักจูงไปในทางเสื่ อมเสี ย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2553, น. 204)
การคบหากับผูท้ รงปั ญญาซึ่ งมีคุณลักษณะข้างต้นนั้น ถื อเป็ นสิ่ งสาคัญขั้นพื้นฐานที่ จะ
นาไปสู่ ความเจริ ญหรื อความเสื่ อม เมื่อบุคคลได้คบคนดี คนที่มีความรู ้ ความสามารถเป็ นพื้นฐาน
เบื้องต้นให้ได้ฟังคาแนะนาสั่งสอน และได้แบบอย่างที่ดีให้บุคคลนาความรู ้ที่ได้จากการเล่าเรี ยนนั้น
31

ดูรายละเอียดในสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทามรรค, (เล่ม 31 /ข้อ 3 /หน้า 543-544)
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ไปประพฤติปฏิบตั ิจนบรรลุความสาเร็ จเป็ นผูท้ ี่มีปัญญาไปด้วย แต่หากคบคนพาลย่อมนาไปสู่ ความ
เสื่ อม ดังสุ ภาษิตที่วา่ “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน, (2542, น. 785)
2. การฟั งคาสอน (สัทธัมมัสสวนะ) ขั้นตอนต่อมา ได้แก่ การฟั งคาสอน (สัทธัมมัสสว
นะ) คือการใส่ ใจเรี ยนฟั งให้ได้ความรู ้ ได้ธรรมแท้ การฟั งคาสอน เอาใจใส่ สดับรับฟั งคาบรรยาย
คาแนะนาสั่งสอนแสวงหาความรู ้ท้ งั จากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสื อแหล่งความรู ้อื่นๆ ซึ่ งการ
ถ่ ายความรู ้ ของท่านผูร้ ู ้ มาทาให้เกิ ดเป็ นความรู ้ มีในตนนั้นได้แก่ รู ้ เพราะความจา เรี ยกว่า สุ ตมย
ปัญญา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์), (2542, น. 38)
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาขั้นแรกจะต้องหาโอกาสที่ดีให้ได้พบกับสัตบุรุษที่เป็ นคนดี มี
คุณธรรม มีความรู ้ดี เป็ นกัลยาณมิตร และเมื่อพบสัตบุรุษแล้ว รู ้จกั แล้ว ต้องหมัน่ ฟั งความรู ้ของคนดี
มีความรู ้จึงจะเกิดปั ญญา หรื อทาปั ญญาให้พฒั นาและเจริ ญขึ้น ซึ่ งปั ญญานี้จะสาเร็ จได้ดว้ ยการศึกษา
เล่าเรี ยน
3. การพิจารณาไตร่ ตรองอย่างแยบคาย (โยนิ โสมนสิ การ) ขั้นตอนต่อมา หลังจากได้การ
คบหากับผูท้ รงปั ญญาแล้ว การฟั งคาสอนจากท่านผูท้ รงปั ญญายังไม่เพียงพอ แต่ยงั ต้องรู ้ จกั นาคา
สอนหรื อความรู ้ ที่ ไ ด้ฟั ง มานั้นมาคิ ดพิ จารณาไตร่ ตรองอย่า งแยบคาย (โยนิ โสมนสิ ก าร) “รู้ จกั
ไตร่ ตรองพิจารณาคือ ฟั งอย่างเดียวไม่พอ ฟั งแล้วรู ้จกั คิดรู ้จกั พิจารณาจึงจะได้ประโยชน์” และเป็ น
การพัฒนาปั ญญาที่ จะสามารถดาเนิ นไปได้ด้ วยการพิ จารณาไตร่ ตรองอย่างแยบคายมี หลายวิธี
ด้วยกัน ซึ่ งสามารถประมวลเป็ นแบบใหญ่ได้ 10 วิธีได้แก่ 1) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย 2) วิธีคิด
แบบแยกแยะส่ วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรื อวิธีคิดแบบรู ้ เท่าทันธรรมดา 4) วิธีคิด
แบบอริ ยสัจหรื อคิดแบบการแก้ปัญหา 5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบเห็นคุณเห็น
โทษและหาทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9) วิธี
คิดแบบมีสติเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั และ 10) วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท
4. การปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม (ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ) การปฏิบตั ิโดยอาศัยหลักธัมมา
นุธมั มปฏิปัตติเป็ นวิธีการประยุกต์วิธีการหนึ่งในการพิจารณาอย่างแยบคาย สามารถแสดงตัวอย่าง
เด่ นชัดในฐานะขั้นตอนสุ ดท้ายของการพัฒนาปั ญญาตามหลักวุฑฒิ ธรรม 4 ซึ่ งสามารถทาความ
เข้าใจเพิม่ เติม ดังนี้
การปฏิ บ ตั ิ ธ รรมสมควรแก่ ธ รรม (ธัม มานุ ธัม มปฏิ ปัตติ ) คื อการปฏิ บตั ิ ธ รรมถู ก หลัก
ดาเนินชีวติ ถูกต้องตามธรรม หรื อการปฏิบตั ิธรรมให้ถูกหลัก ถูกความมุ่งหมาย ธรรมข้อนี้ เป็ นเรื่ อง
การปฏิบตั ิ จะมีอยู่ 2 นัยด้วยกันคือ 1) การปฏิ บตั ิธรรมตามฐานะของตน คือมองดูฐานะของตนว่า
ควรจะปฏิ บตั ิอย่างไร จึงปฏิ บตั ิอย่างนั้น เช่น สาหรับฆราวาส การปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่การเป็ น
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ฆราวาส สาหรับภิ กษุสงฆ์ควรปฏิ บตั ิตามความเป็ นพระสงฆ์ ด้วยศีลวินยั ที่ควรรักษา ส่ วนอีกนัย
หนึ่ งคือ 2) การปฏิ บตั ิธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่ หรื อปฏิ บตั ิธรรมย่อยคล้อยตามหลักใหญ่คือ
การปฏิบตั ิธรรมถูกหลักคือ ทาให้ขอ้ ปฏิบตั ิยอ่ ยเข้ากันได้ สอดคล้องกัน และส่ งผลแก่หลักการใหญ่
เป็ นไปเพื่อจุดหมายที่ตอ้ งการ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), (2549, น. 684-693)
กล่าวโดยสรุ ป หลักวุฑฒิธรรมเป็ นหลักสาหรับการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ ที่เป็ นขั้น
เป็ นตอนโดยเริ่ มต้นจากการมีกลั ยาณมิตรที่ดี (ครู เพื่อน) ที่เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม
จริ ยธรรม รับฟั งบุคคลเหล่านั้นด้วยความตั้งใจและน้อมรับเอาคาสอน คาแนะนา และความรู้ ดว้ ย
การคิดอย่างแยบคายในเชิ งสร้างสรรค์ และนาเอาคาสอนและความรู้ ที่ได้รับฟั งได้ศึกษาเรี ยนรู้ไป
ปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่ นหรื อเพื่อประโยชน์สุขต่อองค์กรและประเทศชาติ
ต่อไป
2.4.5 แนวคิ ดสาราณียธรรม (ธรรมสาหรั บ สร้ างความมนุ ษยสั มพันธ์ ในการจั ดการ
ความรู้ )
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักสาราณี ยธรรมซึ่งเป็ นหลักธรรมในการสร้างความ
สามัคคี เกื้ อกูลกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเป็ นที่ ต้ งั แห่ งความระลึ กถึ งกัน ในการส่ งเสริ มการจัดการ
เรี ยนรู้และการทางานภายในองค์กรให้ราบรื่ นและประสบผลสาเร็ จโดยยึดโยงอยู่กบั กระบวนการ
จัดการความรู้ อีกทั้งยังเป็ นหลักธรรมสาหรับการสร้ างขวัญกาลังใจและสร้างความสามัคคีภายใน
องค์กรซึ่ งมีอธิ บายไว้ในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกและได้มีนกั วิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาได้กล่าว
ไว้ ดังนี้
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในโกสัมพิยสู ตรว่า ภิกษุท้ งั หลาย สาราณี ยธรรม (ธรรมเป็ นเหตุให้
ระลึกถึงกัน) 6 ประการ ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความ
ไม่ววิ าทกัน เพื่อความสามัคคีกนั เป็ นไปเพื่อความพร้อมเพรี ยงกัน สาราณี ยธรรม 6 ประการ คือ
1. ตั้งมัน่ เมตตากายกรรม ในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณี ย
ธรรม ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความสามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
2. ตั้งมัน่ เมตตาวจี กรรม ในเพื่ อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้ง ต่อหน้าและลับ หลัง สาราณี ย
ธรรม ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความสามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
3. ตั้งมัน่ เมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณี ย
ธรรม ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความสามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
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4. บริ โภคไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียง
บิณฑบาต บริ โภคร่ วมกับเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายผูม้ ีศีลทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณี ยธรรมแม้น้ ี
ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความ
สามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
5. เป็ นผูม้ ี ศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้ อยเป็ นไท ท่านผูร้ ู ้ สรรเสริ ญ ไม่ถูกตัณหา
และทิ ฏ ฐิ ค รอบง า เป็ นไปเพื่ อ สมาธิ เสมอกับ เพื่ อ นพรหมจารี ท้ งั หลายทั้ง ต่ อ หน้า และลับ หลัง
สาราณี ยธรรมแม้น้ ี ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่
วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
6. เป็ นผูม้ ีทิฏฐิ โดยทิฏฐิ อนั ประเสริ ฐ เป็ นนิ ยยานิ กธรรม เพื่อความสิ้ นไปแห่ งทุกข์โดย
ชอบแก่ผทู ้ าตาม เสมอกับเพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณี ยธรรมแม้น้ ี ทาให้
เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคี
กัน เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน
ภิกษุท้ งั หลาย สาราณี ยธรรม 6 ประการนี้ ทาให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อ
ความสงเคราะห์ เพื่อความไม่ววิ าท เพื่อความสามัคคีกนั เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน ทิฏฐิอนั ไกลจาก
กิเลสที่เป็ นข้าศึก เป็ นนิยยานิกธรรมนาบุคคลผูท้ าตามนั้นออกไป เพื่อความสิ้ นทุกข์โดยชอบ นี้ เป็ น
ธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสาราณี ยธรรม 6 ประการนี้ ไว้ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย32 (2539, น. 531-533)
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา (2538, น. 294-295) ได้กล่าวไว้วา่ สาราณี ยธรรม แปลว่า ธรรมเป็ น
เหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึ ง คุณธรรมที่ทาให้คนเราไม่เห็นแก่ตวั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่ผอู ้ ื่น เข้าใจคน
อื่นมากขึ้น สาราณี ยธรรมมี 6 ประการ คือ
1. เมตตากายกรรม คือทาต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง ทาสิ่ งใดก็ทาด้วยความปรารถนาดีต่อ
กัน เช่น แสดงไมตรี และหวังดีต่อเพื่อนร่ วมงานร่ วมกิจการร่ วมชุ มชน โดยช่วยเหลือธุ ระต่างๆ ด้วย
ความเต็มใจ แสดงอากัปกิริยาสุ ภาพ เคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2. เมตตาวจีกรรม คือพูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อ
กัน เช่ น แนะน า สั่ ง สอนตัก เตื อ นกัน ด้ ว ยความหวัง ดี กล่ า ววาจาสุ ภ าพ พู ด จริ งไม่ พู ด เพื่ อ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว
3. เมตตามโนกรรม คือคิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนา
ดีต่อกัน เช่น ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่กนั มองกันในแง่ดี
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สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปั ณณาสก์, (เล่ม12 /ข้อ 492 /หน้า 531-533)
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4. สาธารณโภคี คื อ แบ่ ง ปั นสิ่ ง ที่ ไ ด้ม าโดยชอบธรรม หมายถึ ง แบ่ ง ปั นความรู ้ หรื อ
แบ่งปั นลาภที่ร่วมกันหาร่ วมกันทาโดยยุติธรรม แม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วน
ร่ วมใช้สอยบริ โภคทัง่ ถึงกันนัน่ คือการร่ วมสุ ข ร่ วมทุกข์กนั
5. สี ลสามัญญตา คือมีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริ ตดีงามเหมือนๆ
กัน มีระเบียบวินยั เป็ นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็ นที่รังเกียจ หรื อเสื่ อมเสี ยแก่หมู่คณะ
6. ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกัน ทางความคิด หมายถึง ปรับความคิดความเห็น
ให้มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆ กัน นัน่ คือการเคารพเหตุ ผล ยึดหลักความดี งามเป็ น อุ ดมคติ อย่าง
เดียวกัน
ปั ญญา ใช้บางยาง (2546, น. 122-123) ได้กล่าวว่า สาราณี ยธรรม คือธรรมเป็ นที่ต้ งั แห่ ง
ความระลึกถึง ธรรมเป็ นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการอยูร่ ่ วมกัน 6 ประการ คือ
1. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ งั ต่อหน้าและหลับหลังคือ
ช่วยเหลือกิจธุ ระของผูร้ ่ วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุ ภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง
2. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง คือช่ วย
แจ้งสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ สั่งสอน แนะนาตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุ ภาพแสดงความเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง คื อตั้งจิ ต
ปรารถนาดี คิดทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่กนั มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิม้ แย้มต่อกัน
4. สาธารณโภคี ได้ของที่ชอบธรรมมาก็แบ่งปั น ไม่หวงไว้ผเู ้ ดียว เช่ น วัตถุสิ่งของ หรื อ
แม้กระทั้งการให้คาแนะนา ถ่ายทอดแบ่งปั นความรู ้แก่ผอู ้ ื่น
5. สี ลสามัญญตา มีศีลบริ สุทธิ์ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง คือมี
ความประพฤติสุจริ ตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินยั ไม่ทาตนให้เป็ นที่รังเกียจของหมู่คณะ
6. ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง คือมี
ความเห็ นชอบร่ วมกัน ในข้อที่ เป็ นหลักการส าคัญที่ จะนาไปสู่ ค วามหลุ ดพ้นสิ้ นทุ ก ข์หรื อขจัด
ปัญหา
สรุ ปว่า ธรรมทั้ง 6 ประการข้างต้น เป็ นเครื่ องมือในการเสริ มสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่ ง
ใจเดียวกัน สร้างความเป็ นปึ กแผ่น และส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน องค์กร และ
สังคมจะนามาซึ่ งความสุ ข ความสันติ ความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้า เพราะความสามัคคี เป็ น
ปั จจัยนาไปสู่ ความสาเร็ จในการศึกษา การจัดการความรู้ การการทางานและการดาเนินชีวติ
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2.4.6 แนวคิดอปริหานิยธรรม (ธรรมสาหรั บป้องกันความเสื่ อมในการจัดการความรู้ ใน
องค์ กร)
ความหมายและความสาคัญ
การบริ หารจัดการองค์กรสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงเป็ นอันดับต้นๆ ของนักบริ หาร คือจะทายังไง
ให้องค์กรมี การพัฒนาให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าในทุ กๆ ด้าน สามารถบริ หารจัดการองค์กรให้
ได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันในทุกมิ ติ ในการจัดการความรู ้ ในองค์กรก็เช่ นเดี ยวกัน ผูบ้ ริ หารหวังให้
บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมต่อความต้องการขององค์กรและนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริ ง ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องใช้การวิธีการต่างๆ เช่น ประชุมการปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
ทางานข้ามสาย การทาความเข้าใจต่อกันให้บุคลากรทุกคนมีความคิดเห็นและเข้าใจไปในทิศทาง
เดี ย วกัน เกี่ ย วกับ นโยบาย และเป้ าหมายขององค์ก รว่า จะต้อ งด าเนิ น การไปอย่ า งไร ในทาง
พระพุ ท ธศาสนามี ห มวดธรรมะที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารจัด การในองค์ ก รให้ น าไปสู่ ค วาม
เจริ ญก้าวหน้า ไม่ทาให้องค์กรเสื่ อมถอยเรี ยกว่าหลักอปริ หานิยธรรม คือธรรมอันเป็ นเหตุแห่ งความ
ไม่เสื่ อมไม่เป็ นเหตุ แห่ งความหายนะของชุ มชนและองค์กร ทุกๆ ชุ มชนและองค์กร สามารถนา
หลัก อปริ ห านิ ย ธรรมไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาความรู้ แ ละการงานของบุ ค คลให้ มี ค วาม
เจริ ญก้า วหน้า รวมถึ ง เป็ นปั จจัย เสริ ม ให้ก ารบริ ก ารจัดการองค์ก รให้ประสบความส าเร็ จและมี
ประสิ ทธิ ภาพ หลักอปริ หานิ ยธรรมนั้นมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและนักวิชาการได้
นามาขยายความไว้ ดังนี้
สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาวโรรส (2539, น. 31) ได้ใ ห้ความหมาย
เกี่ยวกับอปริ หานิยธรรมว่า เป็ นธรรมไม่เป็ นที่ต้ งั แห่ งความเสื่ อม เป็ นไปเพื่อความเจริ ญฝ่ ายเดียวชื่อ
ว่าอปริ หานิยธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2553, น. 211) ได้ให้ความหมายของอปริ หานิ ย
ธรรมว่า เป็ นธรรมอันไม่เป็ นที่ต้ งั แห่ งความเสื่ อม เป็ นไปเพื่อความเจริ ญฝ่ ายเดี ยว สาหรับหมู่ชน
หรื อผูบ้ ริ หารบ้านเมือง
เมื่ อศึ ก ษาเกี่ ยวกับหลัก อปริ หานิ ยธรรมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทได้พ บว่า
มีการอธิบายหลักอปริ หานิยธรรมไว้ในพระสู ตร โดยเฉพาะมหาปริ นิพพานสู ตรได้ก ล่าวถึงราชอปริ
หานิยธรรมของเจ้าวัชชี และภิกขุอปริ หานิยธรรมของภิกษุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
ในมหาปริ นิพพานสู ตร ได้กล่าวถึงราชอปริ หานิยธรรมของเจ้าวัชชี ไว้วา่
1. พวกเจ้าวัชชีหมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง
2. พวกเจ้าวัชชี พร้ อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้ อมเพรี ยงกันเลิ กประชุ ม และพร้อมเพรี ยงกัน
ทากิจที่พวกเจ้าวัชชีจะพึงทา
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3. พวกเจ้าวัชชี ไม่บญั ญัติสิ่งที่มิได้บญั ญัติไว้ ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่บญั ญัติไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิมนั่
ตามวัชชีธรรมที่วางไว้เดิม
4. พวกเจ้าวัชชี สักการ เคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัชชี ผมู้ ีพระชนมายุมากของชาววัชชี และ
สาคัญถ้อยคาของท่านเหล่านั้นว่า เป็ นสิ่ งควรรับฟัง
5. พวกเจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่ าขืนใจกุลสตรี หรื อกุลกุมารี ให้อยูร่ ่ วมด้วย
6. พวกเจ้าวัชชี สักการ เคารพ นับถือ บูชาเจดียใ์ นแคว้นวัชชีของชาววัชชีท้ งั ในเมืองและ
นอกเมือง และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระทาต่อเจดียเ์ หล่านั้นให้เสื่ อมสู ญไป
7. พวกเจ้าวัชชี จดั การรักษา คุ ม้ ครอง ป้ องกันพระอรหันต์ท้ งั หลายโดยชอบธรรมด้วย
ตั้งใจว่า ทาอย่างไร พระอรหันต์ที่ยงั ไม่มาพึงมาสู่ แว่นแคว้นของเรา ท่านที่มาแล้วพึงอยูอ่ ย่างผาสุ ก
ในแว่นแคว้น
อปริ หานิ ยธรรม 7 ประการนี้ พวกเจ้าวัชชี พึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดี ยวไม่มีความ
เสื่ อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้าวัชชี ยงั มีอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการนี้ อยู่ และใส่ ใจอปริ หานิ ยธรรม
ทั้ง 7 ประการนี้อยู่ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย33 (2539, น. 78-81)
ในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสเรี ยกพระอานนท์ให้ไปนิมนต์พระภิกษุที่เข้ามาพักในกรุ ง
ราชคฤห์ทุกรู ปให้มาประชุม แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักภิกขุอปริ หานิยธรรม ดังนี้วา่
1. ภิ กษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดี ยว ไม่มีความเสื่ อมเลยตราบเท่าที่ ภิกษุ ยงั หมัน่
ประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกันมากครั้ง
2. ภิกษุ พึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดี ยว ไม่มีความเสื่ อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุ ยงั พร้ อม
เพรี ยงกันประชุม พร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรี ยงกันทากิจที่สงฆ์จะพึงทา
3. ภิ ก ษุ พึ ง หวัง ได้แ ต่ ค วามเจริ ญอย่า งเดี ย ว ไม่ มี ค วามเสื่ อมเลยตราบเท่ า ที่ ภิก ษุ ย งั ไม่
บัญญัติสิ่งที่เรามิได้บญั ญัติไว้ ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่เราได้บญั ญัติไว้แล้ว ถื อปฏิ บตั ิมนั่ ตามสิ กขาบทที่เรา
บัญญัติไว้แล้ว
4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่ อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยงั สักการะ
เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผเู้ ป็ นเถระเป็ นรัตตัญญู บวชมานาน เป็ นสังฆบิดร เป็ นสังฆปริ ณายก และ
สาคัญถ้อยคาของท่านเหล่านั้นว่า เป็ นสิ่ งควรรับฟัง
5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่ อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยงั ไม่ตกอยู่
ในอานาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว
6. ภิ กษุ พึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดี ยวไม่มีความเสื่ อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุ ยงั เป็ นผู ้
มุ่งหวังเสนาสนะป่ า
33
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7. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียวไม่มีความเสื่ อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยงั ตั้งสติไว้
ในภายในว่าทาอย่างไร เพื่อนพรหมจารี ท้ งั หลายผูม้ ีศีลดี งามที่ยงั ไม่มา พึงมา ท่านที่มาแล้วพึงอยู่
อย่างผาสุ ก
ภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่ อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุ
ยังมีอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการนี้ อยู่ และใส่ ใจอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการนี้ อยู่ พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย34 (2539, น. 81-83)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2548, น. 46-47) ได้อธิ บายหลักอปริ หานิยธรรมไว้
ว่าเป็ นหลักการร่ วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้ องกันความเสื่ อม นาไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องโดยส่ วนเดียว
พระพุทธองค์ได้ตรัสกับกษัตริ ยว์ ชั ชีอยูใ่ นวัชชีอปริ หานิยธรรม ดังนี้
1) หมัน่ ประชุ มกันเนื องนิ ตย์ พบปะปรึ กษาหารื อกิ จการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับ
ของตน) โดนสม่าเสมอ
2) พร้อมเพรี ยงกันประชุม พร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม พร้อมเพรี ยงกันทากิจทั้งหลายที่พึง
ทาร่ วมกัน
3) ไม่ถือตามอาเภอใจ ใคร่ ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันมิได้
ตกลงบัญญัติวางไว้ และไม่เหยียบย่าล้มล้างสิ่ งที่ ตกลงวางบัญญัติกนั ไว้แล้ว ถื อปฏิ บตั ิมนั่ อยู่ใน
บทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็ นธรรมนูญ
4) ท่ า นผูใ้ ดเป็ นผูใ้ หญ่ มี ป ระสบการณ์ ย าวนาน ให้เ กี ย รติ เ คารพนับ ถื อ ท่ า นเหล่ า นั้น
มองเห็นความสาคัญแห่งถ้อยคาของท่านว่าเป็ นสิ่ งจะต้องรับฟัง
5) ให้เกียรติ และคุม้ ครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก
6) เคารพบูชาสักการเจดีย ์ ปูชนียสถาน อนุสาวรี ยป์ ระจาชาติอนั เป็ นเครื่ องเตือนความทรง
จา เร้ า ให้ทาดี และเป็ นที่ รวมใจของหมู่ช น ไม่ ละเลย พิธี เคารพบู ชาอันพึง ทาต่ออนุ สรณ์ ส ถาน
เหล่านั้นตามประเพณี
7) จัดการให้ความอารั กขา บารุ ง คุ ้มครอง อันชอบธรรม แก่ บ รรพชิ ต ผูท้ รงศี ล ธรรม
บริ สุทธิ์ ซึ่ งเป็ นหลักใจและเป็ นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่าน
อยูโ่ ดยผาสุ ก
ในอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการนั้น นักวิชาทางด้านพระพุทธศาสนาได้อธิ บายไว้และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เชิ งพุทธในสถานศึกษา โดยหัวข้อธรรมในหลักอปริ
หานิยธรรมทั้ง 7 ประการที่มีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั กับแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เชิ งพุทธ
ในสถานศึกษา 3 ข้อ ได้แก่
34
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1. หมัน่ ประชุมกันเนื่องนิตย์
ชัยวัฒน์ ถิ ระพันธุ์ และปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2547, น. 45) ได้นาเสนอถึ งหลัก การ
ประชุ มกันอย่างเนื องนิ ตย์ไว้ว่า การหมัน่ ประชุ มกันเนื องนิ ตย์ คือธรรมข้อแรกในหลักอปริ หานิ ย
ธรรม 7 ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้และดูเหมือนคนทางานในยุคสมัยนี้ ก็
นิยมการประชุมกันเป็ นนิตย์ เพราะเป็ นการได้พดู คุยกันบ่อยๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้
การประชุ มกันเนื องนิ ตย์ยงั เป็ นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ ยนความรู ้ระดมสติปัญญาใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรื อเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหายากๆ
พระธรรมปริ ยตั ิ โสภณ (วรวิทย์ คงฺ คปญฺ โ ญ), (2548, น. 23) ได้กล่ าวถึ งหลักอปริ หานิ ย
ธรรม 7 ประการ ถือเป็ นธรรมที่ปฏิบตั ิแล้วจะไม่นาไปสู่ ความเสื่ อมไม่เกิดความหายนะแห่ งองค์กร
คือจะมีแต่ความเจริ ญ โดยได้อธิ บายเกี่ยวกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประชุมกันไว้ ดังนี้
การประชุมนั้นแม้จะมีมากก็ตามแต่พอสรุ ปโดยลักษณะเป็ น 6 ข้อ คือ
1) การประชุมปรึ กษาหารื อหรื อพิจารณาหรื อเพื่อรับทราบ
2) ประชุมชี้แจงสั่งการมอบงานหรื อนโยบาย
3) ประชุมอบรมหรื อประชุมเชิงวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ
4) ประชุมสัมมนา
5) ประชุมปฏิบตั ิภารกิจ
6) ประชุมสังสรรค์หรื อสร้างสรรค์ความสามัคคี
1. ลักษณะที่ 2 หมายถึง การประชุมที่จดั ขึ้น
1) เพื่อแนะนาชี้แจงเรื่ องที่ควรแนะนาชี้ แจง
2) เพื่อสั่งการในเรื่ องที่ควรสั่งการ
3) เพื่อมอบงานใดๆ ให้รับไปปฏิบตั ิ
4) เพื่อให้รับทราบนโยบาย
2. ลักษณะที่ 3 หมายถึง การประชุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อกลุ่มบุคคลอื่น
1) เพื่ออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ
2) เพื่อฝึ กอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบตั ิการ
3. ลักษณะที่ 4 หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งทั้ง
ที่ อ ยู่ ใ นงานรั บ ผิ ด ชอบหรื อเรื่ องโดยทั่ว ไปเพื่ อ หาข้อ สรุ ปแต่ ผ ลของการประชุ ม เป็ นเพี ย ง
ข้อเสนอแนะผูเ้ กี่ยวข้องจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่ก็ได้เพื่อให้รับทราบนโยบาย
4. ลักษณะที่ 5 หมายถึง การประชุ มที่ร่วมกันกระทากรณี ยกิจทั้งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
และทั้งในกรณี ยกิจทัว่ ไป
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5. ลักษณะที่ 6 หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์เพื่อ
1) ให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
2) ให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี
การประชุมทุกลักษณะย่อมมีวตั ถุประสงค์เป็ น 6 ประการ คือ
1) เพื่อยุติหรื อชี้ขาดปั ญหา
2) เพื่อให้รับทราบนโยบายคาชี้แจงคาสั่งหรื อแนวการปฏิบตั ิ
3) เพือ่ พัฒนาทางวิชาการและการปฏิบตั ิ
4) เพื่อวิจยั ข้อมูลและหาข้อสรุ ป
5) เพื่อดาเนิ นภารกิจในความรับผิดชอบ
6) เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคี
2. พร้อมเพรี ยงกันประชุมพร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺ ตชีโว), (2548, น. 20) ได้กล่าวถึงอปริ หานิ ยธรรม ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการพร้อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้ อมเพรี ยงกันเลิกประชุ มและพร้อมเพรี ยงกันทากิจที่จะ
พึงทา ความพร้อมเพรี ยงกันของหมู่คณะทั้ง 3 วาระนี้ คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะหรื อ
ความพร้ อมใจเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกันของสมาชิ ก ทั้ง หมู่ ค ณะยินดี เต็ม ใจที่ จะร่ วมกันประชุ ม ก าหนด
แผนงาน กาหนดกลยุทธ์ เป็ นต้น ทั้งในเวลาวิกฤติและเวลาปกติ เพื่อแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้
สาเร็ จลุล่วงไปได้ตามเป้ าหมายและกาหนดเวลา ขณะเดียวกันหากในยามใดที่มีภยั อันตราย มีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นในองค์กรสมาชิ กทั้งหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทกั ษ์รักษาองค์กรให้ผา่ นพ้นอุปสรรค
และวิกฤตอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่ างามโดยไม่เห็ นแก่ ค วามเหนื่ อยยากลาบากใดๆ
เป็ นพลังที่ทาให้เกิดเอกภาพของหมู่คณะซึ่ งทาให้องค์กรมีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นยืนยาว
พระเทพคุ ณาภรณ์ (โสภณโสภณจิตฺโต), (2550, น. 10) ได้กล่าวถึ งการประชุ มพร้อม
เพรี ยงกันไว้ว่า ในองค์กรเมื่ อมีการประชุ มบุ คลากรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุ กคนควรพร้ อมเพรี ยงกัน
ประชุ ม พร้ อมเพรี ยงกันเลิ กประชุ ม และพร้ อมเพรี ยงกันปฏิ บตั ิกิจของหมู่คณะในองค์กรมีความ
รับผิดชอบร่ วมกันดาเนินไปอย่างพร้อมเพรี ยงและเมื่อถึงตอนทางานก็ทางานของส่ วนรวมให้ดี
3. ไม่ต้ งั กฎระเบียบที่ขดั ต่อระเบียบเดิม
พระเทพวิสุ ท ธิ ญาณ (อุ บ ล นนฺ ทโก), (2552, น. 184-185) ได้อธิ บ ายถึ ง การไม่ ต้ งั
กฎระเบียบที่ขดั ต่อระเบียบเดิ มไว้วา่ สิ กขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วใครๆ ไม่ถอนไม่ตดั ออก
ไม่ยกเลิก แม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลเวลาและสถานที่ก็ได้มีพระบรมพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้ว
จึงไม่จาเป็ นต้องถอนสิ กขาบทใดๆ ทั้งสิ้ น เหมือนกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่สามารถถอดถอนถ้าต่าง
คนต่างถอดถอนกฎหมายที่ ได้บญ
ั ญัติไว้ตามความต้องการของแต่ละบุ คคล ผลที่ สุดก็ไม่มีอะไร
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เหลือเป็ นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะ ถ้าต่างคนต่างถอดถอนกฎหมายทีละมาตราในไม่ชา้ ประเทศชาติ
บ้านเมืองก็ไม่มีกฎหมาย บ้านเมืองก็ไม่มีขื่อไม่มีแปมีแต่พินาศในที่สุด
วศิน อินทสระ (2548, น. 32-35) ได้กล่ าวถึ งการไม่บญั ญัติสิ่งที่ ขดั ต่อบัญญัติเดิ มไว้ว่า
ข้อนี้ สาคัญเพราะพูดถึ งวัฒนธรรมขององค์กรว่าสิ่ งไหนดี งามวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมที่ดีของ
บ้า นเมื อ งของชาติ ข ององค์ก รซึ่ งสื บ ทอดกัน มาเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เพราะนั่น คื อ ความเป็ นชาติ เ ป็ น
เอกลักษณ์หรื อสัญลักษณ์ถือเป็ นธรรมาภิบาลอันสาคัญยิ่ง องค์กรนั้นย่อมเข้มแข็งและแกร่ งได้นาน
ก็ดว้ ยการยึดกฎระเบียบของวัฒนธรรมองค์กรนนั้นๆ
สรุ ป ความว่า ธรรมทั้ง 7 ประการ เป็ นธรรมสาหรั บ ป้ องกันความเสื่ อมสามารถนามา
ประยุกต์ใ ช้ก ับสถานบันพระพุท ธศาสนา และสถานศึ กษา ชุ มชนและองค์ก รต่ า งๆ ได้ ถื อเป็ น
หลักธรรมที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ทุกคนในองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบตั ิ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละหน่วยงาน แม้แต่ใน
สถานศึกษาก็สามารถนาเอาหลักอปริ หานิยธรรมบางข้อมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อให้การจัดการเรี ยนการ
สอนและการทางานร่ วมกันของบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ
2.5 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย” ได้มีผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาและองค์กร
ต่างๆ ดังนี้
Davenport & Prusak (1999) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการความรู ้ พบว่า มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดการความรู ้เป็ นเงื่อนไขสาคัญมากที่สุดที่จะนาองค์การไปสู่
ความสาเร็ จ และยังเป็ นปั จจัยที่สร้างยากที่สุด เพราะมีองค์ประกอบหลายอย่าง ดังนี้ 1) ต้องมีความ
โน้มเอี ยงด้านบวกต่อความรู ้ 2) ไม่มีตวั ขัดขวางความรู ้ อยู่ในวัฒนธรรมองค์กร คือพนักงานไม่มี
ความโกรธเกลี ยดบริ ษทั ไม่กลัวว่าการแลกเปลี่ ยนความรู ้ จะทาให้ตนเองตกงาน 3) การจัดการ
ความรู ้ตอ้ งเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็ นอยูซ่ ่ ึ งปั จจัยที่สาคัญสาหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิ ง
บวกสาหรับความรู้ คือประเภทของบุคลากรที่บริ ษทั จ้างเข้ามาทางาน ถ้าพนักงานที่ชอบแสวงหา
ความรู ้เข้ามาทางานก็จะเป็ นผลดีอย่างมาก
2. โครงสร้ างพื้นฐานทางเทคนิ คและโครงสร้ างพื้นฐานองค์กร โดยโครงสร้ างพื้นฐาน
ทางเทคนิ คเป็ นสิ่ งที่งายที่ สุดที่ สร้ างขึ้นมาได้ เพราะเป็ นสิ่ งที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการ
จัดการความรู้โดยเฉพาะเรื่ องของการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การ
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เก็บความรู ้ และการนาความรู ้ ไปใช้ เช่ น Lotus, Notes และ World Wide Web เป็ นต้น ซึ่ งถ้ามี
เครื่ องมือทางเทคนิคและพนักงานใช้เป็ น การดาเนินการก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างอุปกรณ์
พื้ น ฐานขององค์ก รเพื่ อ การจัด การความรู ้ โดยสร้ า งกฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต้อ งมี ก ารก าหนด
โครงสร้ างองค์กรให้มีหน่ วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อการนาการจัดการความรู ้ ไปใช้ และมีการกาหนด
ทักษะพิเศษที่โครงการแต่ละประเภทต้องการ ซึ่ งจะช่วยให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ และต้องมี
การแต่งตั้งตาแหน่งใหม่ข้ ึนมาดูแลเป็ นการเฉพาะอีกด้วย
3. ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้การสนับสนุ นเต็มที่ โดยการแสดงให้พนักงานทุกคนรู ้ ว่าการ
จัดการความรู้และการเรี ยนรู้ภายในองค์กรเป็ นปัจจัยหลักของความสาเร็ จขององค์กร มีการปูทางให้
และจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาอุปกรณ์ จาเป็ นพื้นฐานและมีการกาหนดให้ชัดเจน ความรู ้
ประเภทไหนที่จาเป็ นต่อองค์กร
4. มี ค วามเกี่ ย วเนื่ องกับ ความคุ ้ม ค่ า ทางเศรษฐกิ จหรื อ อุ ต สาหกรรม เนื่ องจากการ
ด าเนิ น การจัด การความรู ้ อ าจเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยมาก และประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของความส าเร็ จ คื อ
การประหยัดงบประมาณเพิ่มขึ้น
5. มีความรู ้ข้ นั ตอนต่างๆ ของกระบวนการอยูบ่ า้ งเพื่อให้สามารถดาเนิ นการตามขั้นตอน
ต่างๆ ได้อย่างราบรื่ น
6. มีวสิ ัยทัศน์ ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนในการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร
7. มี สิ่ ง จู ง ใจที่ ไ ม่ ธ รรมดา เนื่ อ งจากความรู ้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ฝั ง แน่ น ในจิ ต ของมนุ ษ ย์ไ ม่ ใ ห้
ไหลเวียนไปมาอย่างง่าย จึงต้องกระตุน้ ให้พนักงานในองค์กรหันมาสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
และใช้ความรู ้กนั สิ่ งจูงใจที่จะนามาเป็ นรางวัลจะต้องไม่ธรรมดา ต้องมีคุณค่าพอสาหรับความรู ้สึก
ของพนักงาน กระบวนการสร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดพฤติ กรรมด้านความรู ้ น้ นั ควรเป็ นสิ่ งตอบแทน
ระยะยาว หรื ออยูใ่ นรู ปปรากฏให้คนทัว่ ไปได้เห็นชัด เช่น การมอบรางวัลผูส้ ร้างความรู ้ดีเด่น
Keyser (2004) ได้เสนอผลการศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการความรู้ในองค์กร ผลการวิจยั
พบว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่สาคัญคื อ กระบวนการจัดการความรู้ วัฒนธรรม
องค์กร การลงทุน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัด โครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ และกล
ยุทธ์ในการจัดการความรู้ โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญที่สุด
Robinson (2006) กล่าวถึ งการศึกษาเกี่ ยวกับการเก็บรักษาความรู ้ไว้ภายในองค์กรโดย
เลื อกศึกษาจากบริ ษทั ที่เกี่ ยวกับก่ อสร้ างว่ามี ปัจจัยอะไรบ้างที่สาคัญในการ Implement และเก็บ
รักษาความรู ้ให้อยูภ่ ายในองค์กร จากนั้นได้ทาการสร้าง Model ขึ้นมามีชื่อว่า STEPS โดยนาข้อมูล
ของ Key Success Factor ในการ Implement การจัดการความรู้มาเป็ นองค์ประกอบของ Model ซึ่ ง
STEPS นี้ เป็ น Model ในการวัดองค์กรว่า ปั จจุบนั องค์กรนั้นมีการทาการจัดการความรู ้อยูใ่ นระดับ
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ใดแล้ว ซึ่ งจากบทสรุ ปของงานวิจยั กล่าวว่า สามารถนา Model STEPS นี้ ไปใช้ได้กบั องค์กรทุกๆ
ประเภท
วิลาวัลย์ มาคุม้ (2549) ได้ทาการวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ของครู
ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ และเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้ นตัวบ่งชี้ การจัดการความรู ้ ของครู ในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบทั้ง 6 หลักคือ การกาหนดความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การ
สร้างความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้ การเก็บความรู ้ และการนาความรู ้ไปใช้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของการจัด การความรู ้ ข องครู ในสถานศึ ก ษาขึ้ นพื้ น ฐาน สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย
องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบเรี ยงล าดับ จากมากไปน้ อ ย คื อ องค์ ป ระกอบด้า น
แลกเปลี่ยนความรู้ (.96) องค์ประกอบด้านการสร้ างความรู้ (.91) องค์ประกอบด้านการแสวงหา
ความรู้ (.91) องค์ประกอบด้านการเก็บความรู ้ (.88) องค์ประกอบด้านการนาความรู้ไปใช้ (.88) และ
องค์ประกอบด้านการกาหนดความรู ้ (.77) ซึ่ งทั้ง 6 หลัก องค์ประกอบหลัก จะต้องปฏิ บตั ิผ่านตัว
แปรที่ เป็ นตัวประกอบย่อยทั้ง หมด 23 องค์ป ระกอบ และตัวบ่ ง ชี้ ก ารจัดการความรู ้ 80 ตัวบ่ ง ชี้
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ดา้ นการกาหนดความรู้ 11 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ดา้ นการแสวงหาความรู ้ 12 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ดา้ นการสร้างความรู ้ 13 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ดา้ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ 23 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ดา้ น
การเก็บความรู ้ 9 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ดา้ นการนาความรู ้ไปใช้ 12 ตัวบ่งชี้
ฉลองรัฐ อินทรี ย ์ (2550) ได้ดาเนินการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีโดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
ความรู ้ ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และ
วิทยาเขตอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ธานี และวิทยาเขตอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการความรู ้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานี ทาการวิจยั แบบผสานวิธีคือประยุกต์
การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม การวิจยั และพัฒนา การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ก่อนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มีการดาเนิ น
กิจกรรมที่เป็ นการจัดการความรู ้บางองค์ประกอบ แต่ยงั ไม่เป็ นระบบและไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน
2. รู ปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่พฒั นาประกอบด้วย 3 ลาดับขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็ นขั้นเตรี ยมผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและขอ
ความร่ วมมือ การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการจัดการความรู ้ และศึกษาบริ บทสภาพการ
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จัดการความรู ้ ก่อนการพัฒนารู ปแบบ ลาดับที่ 2 คือขั้นจัดทาแผนปฏิ บตั ิการ กาหนดวิสัยทัศน์ต้ งั
กรรมการ พัฒนาศักยภาพของทีม แบ่งกลุ่มจัดการความรู ้ และจัดตั้งศูนย์จดั การความรู ้ และลาดับ
ขั้นที่ 3 คือขั้นปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ สร้างและเชื่อมโยงเครื อข่ายความรู ้
3. จากการนารู ปแบบการจัดการความรู้ที่พฒั นา ไปทดลองใช้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ท้ งั
สองแห่ ง เป็ นเวลา 8 เดื อน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู ้ กรรมการที่ปรึ กษาและกลุ่มจัดการ
ความรู้ 7 กลุ่ม ดาเนิ นการจัดการความรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วยการจาแนก
ความรู ้ การสร้างความรู ้ใหม่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ การนาความรู ้ไปใช้ การเผยแพร่ ความรู ้
การสร้ างเครื อข่ายความรู ้ และการประเมินผลความรู ้ ได้ผลดังนี้ มี ศูนย์จดั การความรู ้ สาหรับรอ
ผลงานจากกลุ่มจัดการความรู ้ ท้ งั 7 กลุ่ม ได้องค์ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงานจานวนทั้งหมด 285 เรื่ อง
ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีการ
ประเมินความสาเร็ จในการจัดการความรู ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรู ปแบบการจัดการความรู ้ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก
4. ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการจัดการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ธานี ได้แก่ การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารทุกระดับ ศูนย์จดั การความรู้ วัฒนธรรมในการจัดการความรู้
ของผูบ้ ริ หารและคณาจารย์ และยุทธศาสตร์ ในการจัดการความรู้ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ ี่ทางานโดยใช้
ความรู ้ ที่ผ่านการฝึ กอย่างดี ความไว้วางใจ พลังร่ วมและการมีส่วนร่ วม และยึดหลักการทางานใน
พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้แ ก่ การศึ ก ษาข้อ มู ล อย่า งเป็ นระบบค านึ ง ถึ ง
วัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่ วม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต จริ งใจต่อกันและรู ้รักสามัคคี
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสม ผูบ้ ริ หารและคณาจารย์มี
ความพึงพอใจและประเมินความสาเร็ จของการจัดการความรู้ ในระดับมาก จึงสามารถนาไปใช้เป็ น
รู ปแบบสาหรับการพัฒนาการจัดการความรู้ในคณะหรื อสถาบันทางการศึกษาต่อไป
เตือนใจ รักษาพงษ์ (2551) ได้ศึก ษาวิจยั เพื่ อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ เพื่ อการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้เพื่อการบริ หารการจัดความรู ้เพื่อการบริ หาร
ด้า นวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานด้ว ยกระบวนการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) ด้า นการบริ หารด้า นวิ ช าการของสถานการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน ได้แ ก่ การพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยกิ จกรรม การจัดทาแผนการจัดการความรู ้ การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ และการนิเทศการสอน
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2) กระบวนการจัดความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การสร้ างความรู้ การจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นระบบ การเข้าถึงความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ และการเรี ยนรู ้
3) ด้านปัจจัยที่สนับสนุนให้การจัดการเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จประกอบไปด้วย ภาวะผูน้ า
กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี โครงสร้าง และการวัดผล ประสิ ทธิผลจากการนารู ปแบบการ
จัด การความรู ้ เ พื่ อ การบริ ห ารวิ ช าการสถาบัน การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ด้ว ยกระบวนการวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมไปใช้ ทาให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในเชิ งบริ หาร คือการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร ทีมครู จดั การความรู ้ ด้านวิชาการ (ครู KM ทีมงานวิชาการ) ในทุกขั้นตอน
ผูบ้ ริ หารสนับสนุนการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน ครู
นาการจัดการความรู้ไปพัฒนาการะบวนการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการทางาน
พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550) ได้สรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู ้สาหรับหน่วยงานภาครัฐไว้ ดังนี้ การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู ้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็ นการวิจยั ที่ใช้กระบวนการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึ ก ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารรายงานค ารั บรองการปฏิ บ ัติ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2549 จานวน 140 ชุด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การศึ ก ษาความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการจัดการความรู้ โดยการ
สัมภาษณ์ผอู้ านวยการจัดการความรู้จานวน 20 คน ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ขั้นตอนที่ 3 การร่ างและการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู ้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการความรู้ จานวน 11 คน ใช้วธิ ี การสนทนากลุ่ม
และขั้นตอนที่ 4 การนาเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ ของหน่ วยงานภาครัฐโดยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน รับรองความเหมาะสม การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารรายงานคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
พบว่า ขั้นตอนการสร้ างและการแสวงหาความรู ้ กบั ขั้นตอนการประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ มี
วิธีการคล้ายกัน หน่ วยงานส่ วนใหญ่ให้ผเู้ ชี่ ยวชาญประชุ มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลคล้ายกับขั้นตอนการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้
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2. ผูอ้ านวยการจัดการความรู ้ส่วนใหญ่เห็นว่าเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ภาครัฐต้อง
มุ่งเน้นการนาความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในหน่ วยงาน บุคลากรต้องสามารถนาความรู้ ไปใช้
พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานจากการสร้างและพัฒนาความรู ้วชิ าการใหม่ๆ
3. ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการจัดการความรู ้ เห็ นว่า ขั้นตอนการนาความรู ้ ไ ปใช้เป็ นขั้นตอน
สาคัญของรู ปแบบและให้ลดขั้นตอนโดยการรวมขั้นตอนการประมวลและกลัน่ กรองเข้ากับขั้นตอน
การสร้างความรู ้ให้เป็ นขั้นตอนการสร้างความรู ้
4. รู ปแบบการจัดการความรู ้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
กาหนดความรู ้ ได้แก่ จัดตั้งคณะทางาน จัดประชุมคณะทางาน สารวจและรวบรวมความรู ้ จัดลาดับ
ความสาคัญของความรู ้ และกาหนดแหล่งความรู ้ที่จาเป็ น 2) การแสวงหาความรู้จากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 3) การสร้างความรู ้ ได้แก่ กาหนดทีมสร้างความรู ้ ประชุ มทีมสร้างความรู ้ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน 4) การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ คือกาหนด
โครงสร้างความรู้และจัดเก็บให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการ
จัดช่ องทางการเผยแพร่ ความรู ้ 6) การนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และหน่วยงาน
และ 7) การติดตามและประเมินผลทั้งในด้านปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ และ
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกาความรู ้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย วิธีการเรี ยนรู ้จาแนกตามระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับ
หน่ วยงาน และทักษะการเรี ยนรู้ 2) หน่ วยงาน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย วัฒนธรรม
กลยุทธ์ ได้แก่ การเตรี ยมการและปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรม การสื่ อสาร กระบวนการและเครื่ องมื อ
และการยกย่องชมเชย และการให้รางวัล และโครงสร้ างองค์กร 3) คน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
บุคลากรและผูร้ ั บบริ ก าร และ 4) เทคโนโลยี ประกอบด้วยระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรี ยนรู้
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความรู้ ในตัวตน (ระดับปัจเจกบุคคล)
- ภาวะผูน้ า
- พุทธธรรม: กัลยาณมิตตตา
(ความเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน)
- พุทธธรรม: วุฑฒิธรรม
(ธรรมสาหรับส่ งเสริ มความเจริ ญ)

ความรู้ ในระดับองค์ การ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พุทธธรรม: สาราณี ยธรรม
(ธรรมสาหรับสร้างมนุษยสัมพันธ์)
- พุทธธรรม: อปริ หานิยธรรม
(ธรรมสาหรับป้ องกันความเสื่ อม)

การจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
ด้านการกาหนดความรู ้
ด้านการแสวงหาความรู้
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการจัดเก็บความรู ้
ด้านการเผยแพร่ ความรู ้
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้

จากกรอบแนวคิดการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกทาการศึกษาการจัดการความรู้เชิงพุทธ
ของโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาในประเทศไทย โดยใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี แ บบ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดทฤษฎีตะวันตก และหลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อนามาใช้
ประกอบในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจากการวิจยั เรื่ องการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ต้องการทราบว่า โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญ ศึ ก ษามี พ ฒ
ั นาการและสถานะของการจัด การความรู ้ เ ชิ ง พุ ท ธเป็ นอย่า งไร และมี ปั จ จัย
อะไรบ้า งที่ ช่ วยสนับสนุ น ความส าเร็ จ การจัดการความรู้ เชิ งพุ ทธของโรงเรี ย นพระปริ ยตั ิ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา รวมถึงโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาได้อาศัยกระบวนการหรื อ
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิ ง พุ ทธอะไร ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้ก รอบแนวคิ ด การวิจยั เชิ ง คุ ณภาพเบื้ องต้น
สาหรับการศึกษาวิจยั โดยอาศัยแนวคิด เกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในตัวตน (ปั จเจก
บุคคล) ได้แก่ ภาวะผูน้ า หลักกัลยาณมิตตตา และหลักวุฑฒิธรรม ตลอดจนถึงแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัย
ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ในระดับองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสาราณี ยธรรม และหลักอปริ หานิ ยธรรม รวมถึงอาจมีปัจจัยสนับสนุ น กระบวนหรื อขั้นตอน
การจัดการความรู้ อื่นๆ ที่ ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้ งนี้ เพื่ อนาผลการศึกษาวิจยั ไปก าหนดแนว
ทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยให้
เกิดความยัง่ ยืนต่อไป

