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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ
หรืออ�ำนวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง
การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส�ำหรับความหมายดั้งเดิมของค�ำว่า Administer
หมายถึง การติดตามดูแลสิง่ ต่าง ๆ กล่าวคือ การบริหาร หมายถึง การด�ำเนินงานตามล�ำดับขัน้ อันประกอบ
ด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอ�ำนวยการ (Actuating) และการควบคุม
(Controlling) เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอืน่ 16 โดยทรัพยากรต่าง ๆ นัน้ ได้ผา่ น
ทางการบริหารต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน�ำและการควบคุม เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ17
สรุปได้ว่า การบริหาร คือ กระบวนการทางสังคมที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมกันท�ำงาน
ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการที่เหมาะสม และต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ในการท�ำงานเพื่อให้เกิดความร่วมใจในการท�ำงาน ซึ่งผู้บริหารต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำ  หัวหน้า
และผู ้ ป ระสานงาน ให้ ก ารท� ำ งานนั้ น ได้ รั บ ผลส� ำ เร็ จ ตามจุ ด หมายที่ ว างไว้ ซึ่ ง ค� ำ ว่ า “การบริหาร
(Administration)” นี้ มีรากศัพท์ มาจากภาษาละติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ หรืออ�ำนวยการ
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทีส่ ำ� คัญของการบริหารสามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่18
		
๑. การบริหารเป็นการท�ำงานกับคนและโดยอาศัยคน
การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท�ำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้งานส�ำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอื่น การท�ำงานกับคน
และโดยอาศัยคนนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้บริหารอย่างหนึ่ง คือ ท�ำงานร่วมกับคนอื่นได้ หรือเป็น
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จอร์จ อา เทอร์รี่ (George R.Terry) อ้างใน ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร
: สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐.
17
Dubrin Andrew J. and Duane Ireland, Management Organization, 2nd ed, (Ohio : South-Western
Publishing Co., 1993), p. 4.
18
ดูรายละเอียดใน เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, อ้างแล้ว, หน้า ๑-๓.
*
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ผูม้ คี วามสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนอืน่ มิฉะนัน้ จะท�ำงานไม่สำ� เร็จ สาระส�ำคัญของการบริหารในข้อนีแ้ สดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
๑.๒ เป็นผู้น�ำและสามารถท�ำงานเป็นทีมได้
๑.๓ สามารถปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์
ต่าง ๆ
๑.๔ สามารถท�ำให้งานบรรลุเป้าหมาย
		
๒. การบริหารท�ำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนจึงจะท�ำให้สำ� เร็จลงได้
เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้บริหารจะต้องท�ำให้บรรลุได้นั้น ต้องมีลักษณะส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
๒.๑ เป้าหมายต้องสูงและสามารถท�ำให้ส�ำเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท�ำให้ส�ำเร็จไม่ได้
เป้าหมายต�่ำเกินไปก็ไม่ท้าทาย และไม่มีคุณค่า
๒.๒ การจะได้ถึงเป้าหมาย จะต้องมีระบบงานที่ดี และจะต้องมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
		
๓. การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ค�ำว่า ประสิทธิผล หมายความว่า ท�ำงานให้บรรลุส�ำเร็จตามที่ก�ำหนด ส่วนค�ำว่า ประสิทธิภาพ
หมายความว่า ท�ำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต�่ำสุด การท�ำงานให้ส�ำเร็จ
อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องค�ำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท�ำให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุตามที่
ต้องการและใช้ทรัพยากรต�่ำสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		
๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเราอาศัยอยู่บนโลกที่มีทรัพยากรจ�ำกัด การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้อง
ตระหนักอยู่สองข้อใหญ่ ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถคืนกลับ
มาได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น
การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จงึ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจาย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 ๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงนัน้ สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ที่ส�ำคัญมี ๔ อย่าง คือ
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		๕.๑ โลกทีไ่ ร้พรมแดน กล่าวง่าย ๆ ว่า ปัจจุบนั โลกดูจะเล็กลงไปและไม่มพี รมแดนประเทศ
ขีดกั้นไว้ในเรื่องการขนส่ง การสื่อสาร ดนตรี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ข่าวสารข้อมูล การใช้ชีวิต รสนิยม
และการบริโภค เป็นต้น บริษทั ต่าง ๆ จึงท�ำธุรกิจได้ทวั่ โลกโดยมีการกีดกัน้ น้อยลง คนสามารถไปมาหาสูก่ นั
โดยไร้พรมแดน มีคนต่างเชือ้ ชาติทำ� งานร่วมกัน ผูบ้ ริหารต้องบริหารงานในลักษณะผูบ้ ริหารข้ามวัฒนธรรม
มีการท�ำงานเป็นทีม หรือบริหารงานโดยความร่วมมือกันมากขึน้
๕.๒ การบริ ห ารคุ ณ ภาพ ผู ้ บ ริ ห ารจะบริ ห ารโดยเน้ น คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า เป็ น ส� ำ คั ญ
ผูบ้ ริหารคุณภาพทีเ่ คยตรวจสอบสินค้าในตอนท้ายกระบวนการผลิตหรือเมือ่ สินค้าท�ำเสร็จแล้วก็เปลีย่ นไป
เป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต หรือเมือ่ สินค้ายังผลิตไม่เสร็จเพือ่ ปรับเครือ่ งจักร
ไม่ให้เกิดความสูญเสียขึน้ การบริหารทีเ่ คยแก้ไขสาเหตุทที่ ำ� ให้สนิ ค้าไม่ได้คณ
ุ ภาพก็เปลีย่ นเป็นการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องที่บุคลากร กระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนี้
เรียกว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม
๕.๓ การท�ำลายสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั มนุษย์เผชิญกับสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติเป็นพิษ อันเกิดจาก
การท�ำลายน�้ำ  อากาศ โลกร้อนขึ้น การเสื่อมสลายของโอโซน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษปนเปื้อนอยู่ในอาหาร
อากาศ และมลภาวะในอากาศ น�ำ 
้ และในดิน เป็นต้น ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นนักการเมือง หรือนักบริหารก็ตาม
จะต้องน�ำเอาการท�ำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มารวมไว้ในการบริหารงานที่จะป้องกันหรือยุติการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม
๕.๔ การตืน่ ตัวทางด้านศีลธรรมและจรรยา ในปัจจุบนั ผูบ้ ริหารจะถูกกดดันจากสังคม รัฐบาล
และประชาชนโดยทัว่ ไป ให้บริหารงานทีม่ ศี ลี ธรรมและจรรยาบรรณมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น ทัง้ นีเ้ พราะสาเหตุ
การได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้า การโฆษณาสินค้าที่ขาดความรับผิดชอบ การก�ำหนดราคาสินค้า
ที่เอาเปรียบผู้บริโภค การกีดกันสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน การใช้ข้อมูลภายในสร้างความได้เปรียบ
ทางการค้าและการบริหารงานที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม เป็นต้น

ลักษณะของการบริหาร
การบริหารจัดการมีลักษณะส�ำคัญ ดังนี19
้
๑. การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
เป็นศาสตร์ เนื่องจากผู้บริหารมีการใช้องค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ในการจัดการที่สามารถอ้างอิงถึง
หลักการทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นหลักการทีผ่ บู้ ริหารสามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างกว้างขวาง และเกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน เป็นศิลป์ หมายถึง บุคลากรจะต้องทราบว่า
19

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร :  อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๘),
หน้า ๑๗-๑๘.
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มีแนวทางใดที่สามารถบรรลุผลส�ำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ศิลปะของการจัดการ เป็นทักษะที่ได้มาจากการ
ศึกษาประสบการณ์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูท้ างการจัดการ จะเห็นได้วา่ ศิลปะแห่งการ
จัดการต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ต้องมีการใช้ควบคู่ไปแยกกันไม่ออก
๒. การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายดังกล่าวไม่อาจวัดได้โดยตรงในเชิงปริมาณ ซึ่งการบริหารจัดการจะเป็นความพยายาม
ของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่แสดงออกมาในรูปของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ทัง้ นีโ้ ดยมีความพยายามของกลุม่ บุคลากรเป็นปัจจัยทีจ่ ะช่วยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยธรรมชาติ
แล้ว การบริหารจัดการเป็นสิง่ ไม่มตี วั ตนหรือเป็นนามธรรมทีไ่ ม่อาจมองเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่สามารถ
วัดได้จากผลการปฏิบัติงานที่แสดงออกมา เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความสามารถในการลดต้นทุน
การเพิ่มผลก�ำไร คุณภาพทั้งในด้านสินค้าและบริการที่สูงขึ้น เป็นต้น
๓. การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส�ำเร็จของเป้าหมาย
ผู้บริหารจะพยายามค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ หรือวิธีการปฏิบัติที่อาศัยความพยายาม
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าและเกิดผลดีที่สุด
ต่อองค์การ ส่วนผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นว่าสามารถบรรลุผลส�ำเร็จหรือไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั บุคลากรว่า
มีความเข้าใจถึงการปฏิบตั ไิ ด้ดเี พียงใด นอกจากนี้ การบริหารจัดการยังมีจดุ มุง่ หมายในการทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากร
สามารถปฏิบัติในสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น และสร้างความมั่นใจว่าความพยายามของบุคลากรจะสามารถ
บรรลุส�ำเร็จได้
๔. การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมของการแข่งขัน
ลักษณะของการบริหารจัดการในปัจจุบันและอนาคต ได้ถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ที่ผู้บริหารจะใช้ในการบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ การบริหารจัดการ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายในทุกระดับขององค์การทีม่ คี วามเหมาะสมสอดคล้อง และมีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ การจัดการ
จึงต้องค�ำนึงถึงการแข่งขัน ที่มีประสิทธิภาพเป็นส�ำคัญ
สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริหารจัดการที่ส�ำคัญมีหลายประการ ได้แก่ มีลักษณะของความเป็น
ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายแต่ไม่อาจวัดได้โดยตรง มีลักษณะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความส�ำเร็จในด้านวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีลกั ษณะทีเ่ ป็นเรือ่ งของการแข่งขัน ดังนัน้ การบริหาร
จัดการองค์กรทุกประเภท จึงต้องมีการศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้การบริหารเป็นไปด้วยดีมปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในเรือ่ งนีไ้ ด้แก่ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� องค์กร
นั่นเอง
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พุทธวิธีบริหาร
พุทธวิธกี ารบริหารเป็นวิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซงึ่ ด�ำรงสืบมาจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องการบริหารในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้
ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก
การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่
(Function) ของนักบริหาร ตามค�ำย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC20
P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
เพื่อความส�ำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อก�ำหนดทิศทางขององค์การ
O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก�ำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก
และสายการบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท�ำและการกระจายอ�ำนาจ
S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะ
กับงาน
D คือ Directing หมายถึง การอ�ำนวยการ เป็นการสือ่ สาร เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินการตามแผน
ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น�ำ
C คือ Controlling หมายถึง การก�ำกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาในองค์กร
เราจะพิจารณาพุทธวิธบี ริหารในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล
การอ�ำนวยการ และการก�ำกับดูแล ดังนี้
๑. พุทธวิธีในการวางแผน
เมื่อว่าตามค�ำนิยามและหน้าที่ของนักบริหารดังกล่าวมานี้ เราต้องยอมรับว่า หลังจากการตรัสรู้
ในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามล�ำพังพระองค์เดียว
ในขัน้ นัน้ ยังไม่มกี ารบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึน้ เมือ่ มีสมาชิกใหม่เข้ามาในพระพุทธศาสนา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา
แก่ปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุ
รูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทแก่ทา่ นอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยพระพุทธ
ด�ำรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ ท�ำทีส่ ดุ แห่งทุกข์
โดยชอบเถิด”21
20
21

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๔-๕.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓.
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พระพุทธด�ำรัสดังกล่าวนี้ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทไว้ชดั เจนว่า “เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์ เพื่อท�ำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” นั้นหมายถึง การก�ำหนดวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพื่อให้
สมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
ยึดมั่นเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอกาสอื่นว่า
“พรหมจรรย์ (การบวช) นี้ไม่ได้มีไว้ส�ำหรับแสวงหาลาภสักการะและค�ำสรรเสริญ ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อ
ศีล สมาธิ และปัญญาเท่านั้น แต่มีไว้เพื่อเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ้นแห่งจิต”22
ในพุทธวิธีเกี่ยวกับการวางแผนนี้ สิ่งที่ส�ำคัญมากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้บริหารต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล23 วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
วาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับและด�ำเนินไปสู่
จุดหมายปลายทางนัน้ องค์กรทัง้ หมดก็จะถูกขับเคลือ่ นไปด้วยวิสยั ทัศน์นี้ พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดจุดหมาย
ปลายทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือ
วิมุตติ (ความหลุดพ้นทุกข์)
ดังพุทธพจน์ทวี่ า่ “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินยั นีก้ ม็ รี สเดียวคือวิมตุ ติ
ฉันนัน้ ”24
การถือเอาความหลุดพ้นทุกข์เป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวส�ำหรับสมาชิกทุกคนในพระพุทธศาสนานี้
ใช้ได้กับผู้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่เมื่อสมาชิกนั้นเป็นพระอรหันต์ได้ เจโตวิมุตติ หลุดพ้นทุกข์แล้ว
วัตถุประสงค์ของเขาก็เปลี่ยนไป นั่นคือ แทนที่จะด�ำเนินชีวิตเพื่อความหลุดพ้นส่วนตัว พระอรหันต์
จะด�ำเนินชีวติ เพือ่ คนอืน่ ให้หลุดพ้นทุกข์ ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่ พ้นพรรษาแรก มีภกิ ษุผสู้ ำ� เร็จเป็นพระอรหันต์
๖๐ รูป พระพุทธเจ้าทรงวางแผนเพือ่ ประกาศศาสนาแล้วส่งพระสาวกเหล่านัน้ ให้แยกย้ายกันไปในทิศทาง
ต่าง ๆ ด้วยพระด�ำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของ
มนุษย์ เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์
แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่อย่าไปทางเดียวกัน
สองรูป... แม้เราเองก็จะไปยังต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”25
เนื่องจากพระสงฆ์มีจ� ำนวนจ�ำกัด พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญชาให้แต่ละรูปไปตามล� ำพังผู้เดียว
ส่ ว นพระองค์ เ องทรงเลื อ กไปประกาศธรรมแก่ เจ้ า ลั ท ธิ ใ นแคว้ น มคธ คื อ ชฎิ ล สามพี่ น ้ อ งที่ ต� ำ บล
อุรุเวลาเสนานิคม พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลา ๒ เดือนในการชี้แจงให้เข้าใจหลักปรัชญาในพระพุทธศาสนา
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓.
อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖.
24
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑.
25
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙.
22

23
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แก่ชฎิลสามพี่น้องและบริวาร จนท�ำให้พวกเขาหันมาบวชเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จากนั้น
ได้เสด็จไปเทศน์โปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารและประชาชน
ชาวมคธเห็นว่าชฎิลสามพี่น้องที่พวกตนนับถือได้ยอมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ก็คลายทิฐิมานะหันมา
ตัง้ ใจฟังธรรม ในทีส่ ดุ ก็ได้ดวงตามเห็นธรรมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาไม่นาน
นับจากวันตรัสรูก้ ส็ ามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนา ในแคว้นมคธ ซึง่ เป็นหนึง่ ในแคว้นมหาอ�ำนาจสมัยนัน้
นี่เป็นผลมาจากการวางแผนประกาศพระศาสนาในเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า
ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประสบความส�ำเร็จในการประกาศศาสนา โดยที่หาผู้บรรลุธรรมตามอย่าง
พระพุทธองค์ไม่ได้สกั คนเดียว พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธะ คือ ผูต้ รัสรูเ้ ฉพาะตนทีไ่ ม่สามารถ
สอนคนอื่นให้บรรลุธรรมตามได้ จึงไม่ใช่นักบริหาร แต่เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถสอนให้คนอื่น
ตรัสรูต้ ามได้ พระองค์จงึ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะผูส้ ามารถจัดตัง้ องค์กรพระพุทธศาสนา และเป็นนักบริหาร
กิจการพระศาสนา
ในการวางแผนเพื่อประกาศพระศาสนาดังกล่าวมานั้น พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดวัตถุประสงค์
ส�ำหรับให้สมาชิกในองค์กรทุกคนถือปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน นั่นคือให้สมาชิกยึดความหลุดพ้นทุกข์
ส่วนตัวหรือความหลุดพ้นทุกข์ของคนอื่นเป็นเป้าหมายของการด�ำเนินชีวิต การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
ทุกข์ส่วนตัว เรียกว่า อัตตหิตสมบัติ การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ของคนอื่น เรียกว่า ปรหิตปฏิบัติ
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี ทั้ ง อั ต ตหิ ต สมบั ติ ที่ เ กิ ด จากพระปั ญ ญาคุ ณ และปรหิ ต ปฏิ บั ติ ที่ เกิดจาก
พระกรุณาคุณ จึงทรงวางรากฐานในการประกาศพระศาสนาด้วยการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์
๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา หลังจากตรัสรู้ได้ ๙ เดือน
ในโอวาทปาฏิโมกข์ หมายถึง ค�ำสอนทีเ่ ป็นหลักส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่พระอรหันต์เพือ่ ให้ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานต่อไป ในโอวาทปาฏิโมกข์นี้ มีการก�ำหนด
ให้นิพพานหรือความหลุดพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม แนวทางปฏิบัติธรรมให้ยึดหลัก
๓ ประการ คือ ไม่ท�ำชั่วทั้งปวง ท�ำดีให้ถึงพร้อม และท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดวิธกี ารประกาศ
พระพุทธศาสนาว่า ให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยขันติหรือความอดทน ไม่ให้ใช้การว่าร้ายหรือการเข่นฆ่า
ประหัตประหาร เพื่อบีบบังคับให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนา26 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงได้
ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
จะเห็นได้ว่าในการวางแผนเพื่อบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้านั้น มีการใช้วิสัยทัศน์ก�ำหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์กรคณะสงฆ์ไว้อย่างชัดเจน องค์กรพระพุทธศาสนาจึงเจริญ
เติบโตขึ้นมาได้เพราะผลจากวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้า
26

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙.
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๒. พุทธวิธีในการจัดองค์กร
ในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการก�ำหนดให้สมาชิกทุกคน
เริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้น�ำชาติชั้นวรรณะหรือต�ำแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามา
ในองค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ทวี่ า่ “เปรียบเหมือนแม่นำ�้ ใหญ่บางสายคือ แม่นำ�้ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรเหมือนกัน วรรณะ ๔
เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย
ทีต่ ถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชือ่ และตระกูลเดิมเสีย ถึงซึง่ อันนับว่าสมณะเชือ้ สายศากยบุตรเหมือนกัน”27
พุทธพจน์นแี้ สดงให้เห็นว่า ทุกคนทีเ่ ข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอเหมือนกันหมด
การอยู่ร่วมกันของคนที่เท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายในองค์กร เพราะเหตุ
ที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่า เท่าเทียมกับคนอื่นก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้ใคร ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกันน�ำทุกข์มาให้ ถ้าเป็นเช่นนั้นการบังคับบัญชาภายในองค์กร
ก็มไี ม่ได้”28 พระพุทธเจ้าจึงทรงก�ำหนดให้พระภิกษุตอ้ งเคารพกันตามล�ำดับพรรษา ผูบ้ วชทีหลังต้องแสดง
ความเคารพต่อผู้บวชก่อน
เมื่อสาวกมีจ�ำนวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธบริษัท ๔
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้าทรงมอบ
ความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงกระจายอ�ำนาจให้คณะสงฆ์ด�ำเนินการอุปสมบท
เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องท�ำร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถบริหารจัดการเอง หรือเมื่อมีกรณี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอ�ำนาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการแก้ปัญหา
พระพุทธเจ้าทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นธรรมราชา คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” 29 พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง
พระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรองประธานบริหาร อยู่ในล�ำดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า
และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบงานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย
รับผิดชอบงานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทัง้ ฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ช�ำนาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ เช่น พระมหากัสสปะเป็นผู้ช�ำนาญ
ด้านธุดงค์ พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ช�ำนาญด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป็นผู้ช�ำนาญ
ด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ช�ำนาญด้านการแสดงธรรม30 การแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็นตัวอย่างของ
การกระจายอ�ำนาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๕๔.
29
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔.
30
องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐.
27
28
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้มี
ความช�ำนาญในด้านต่าง ๆ ก็สอดคล้องกับการแต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส่วนการที่
มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยกย่อง
พระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ได้เหมือนกัน
๓. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช ที่ต้องมีการกลั่นกรอง
โดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรตามแบบ
ญัตติจตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้ามาอุปสมบท
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกันในอุโบสถที่ประกอบพิธีอุปสมบท
เมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและการศึกษา
เล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ ๕ จึงเรียกว่า
นิสยั มุตตกะ คือผูพ้ น้ จากการพึง่ พาพระอุปชั ฌาย์ ดังนัน้ กระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จงึ มีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง กระบวนการนี้ก่อให้เกิดระบบโรงเรียนในวัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ที่ส�ำคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา
ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใดทีบ่ คุ ลากรนัน้
ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาผูน้ นั้ ต้องได้รบั การศึกษาอบรมตลอดไป เรียกว่าเป็นเสขะ คือ ผูย้ งั ต้องศึกษา
ต่อเมื่อส�ำเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเรียกว่าเป็นอเสขะ คือผู้ไม่ต้องศึกษา
กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็น
การฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching)
เมื่อกล่าวในเชิงบริหารเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญแก่การจัดการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา
การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผูเ้ รียนส�ำคัญทีส่ ดุ หมายถึง การก�ำหนดจุดหมายสาระกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้
เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน31 ดังจะเห็นได้
จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้า
ทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสีเ่ หล่า และทรงจ�ำแนกประเภทของบุคคล
ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส�ำคัญมากก็คือ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
31

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำ�คัญที่สุด, (กรุงเทพมหานคร :
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐.
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ด้วยตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา เธอทั้งหลายต้องท�ำความเพียร
เผากิเลสเอง พระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง”32
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามความรู้ความสามารถ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว
การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ซึ่งเทียบได้กับการใช้
พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท�ำดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครท�ำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ
ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควรยกย่อง”33
เราจะเข้าใจระบบการให้รางวัลและการลงโทษได้ดีจากเรื่องต่อไปนี้ในเกสีสูตร34
วันหนึง่ สารถีผฝู้ กึ ม้าชือ่ นายเกสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้า ทรงมีวิธีฝึกคน
อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงย้อนถามว่า นายเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า เขาใช้ ๓ วิธี คือ
วิธีนุ่มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือ มีทั้งความนุ่มนวลและรุนแรง
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะท�ำอย่างไร
นายเกสีกราบทูลว่า ถ้าฝึกไม่ได้ผลก็ฆ่าม้าทิ้งเสีย เพราะปล่อยไปก็ท�ำให้เสียชื่อสถาบันเกสีวิทยา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงใช้ทงั้ ๓ วิธฝี กึ คนเหมือนกันคือ ใช้วธิ นี มุ่ นวลกับคนทีค่ วรให้กำ� ลังใจ
ใช้วิธีรุนแรงกับคนที่ควรต�ำหนิห้ามปราม และใช้วิธีผสมผสานกับคนที่ควรยกย่องเมื่อถึงคราวต้องยกย่อง
และต�ำหนิเมื่อถึงคราวต้องต�ำหนิ
นายเกสีทูลถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะท�ำอย่างไร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็มีการฆ่าทิ้งเหมือนกัน
นายเกสีทูลถามว่า การฆ่าไม่สมควรส�ำหรับสมณะมิใช่หรือ
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า ในวินัยของพระอริยเจ้า การฆ่า หมายถึง การเลิกว่ากล่าวสั่งสอน
คนที่พระพุทธเจ้าเลิกว่ากล่าวสั่งสอนย่อมหมดโอกาสเจริญเติบโตในทางธรรม
๔. พุทธวิธีในการอ�ำนวยการ
การอ�ำนวยการให้เกิดการด�ำเนินงานในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาวะผูน้ ำ� เป็นส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พราะ
ไม่มรี ะบบการใช้กำ� ลังบังคับให้ปฏิบตั ติ ามผูน้ ำ� ในพระพุทธศาสนา การทีส่ มาชิกจะท�ำตามค�ำสัง่ ของผูบ้ ริหาร
หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�ำในผู้บริหารเป็นส�ำคัญ
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑.
ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑.
34
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐.
32

33
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อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น�ำ
ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ท�ำให้คนอื่นท�ำงานตามที่ผู้บริหารต้องการ
ผู้น�ำ คือ ผู้ที่ท�ำให้คนอื่นต้องการท�ำงานตามที่ผู้น�ำต้องการ
ดังนั้น ผู้บริหารเชิงพุทธต้องมีภาวะผู้น�ำ  คือ มีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความต้องการ
อยากปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บริหาร
บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติส�ำคัญ ๒ ประการดังกล่าวมาแล้ว คือ อัตตหิตสมบัติ
หมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะกับการเป็นผู้น�ำ  และ ปรหิตปฏิบัติ หมายถึง
ความมีน�้ำใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์กรของตน
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเพี ย บพร้ อ มด้ ว ยอั ต ตหิ ต สมบั ติ แ ละปรหิ ต ปฏิ บั ติ จึ ง สามารถใช้ ภ าวะผู ้ น� ำ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี อัตตหิตสมบัตทิ สี่ ำ� คัญในการบริหารของพระพุทธเจ้า
ก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป ในการสื่อสารเพื่อการบริหารแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้
หลัก ๔ ส.35 ซึ่งค�ำอธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้
		
๑. สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย
		
๒. สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธาและ
ความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง
		
๓. สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึง ปลุกใจให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเองและมีความกระตือรือร้น
ในการด�ำเนินการไปสู่เป้าหมาย
		
๔. สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการท�ำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน
ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึง คนที่พูด
อย่างไรแล้วท�ำอย่างนั้น36 พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้น�ำสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) ท�ำให้ดู
(ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี)
ยิง่ ไปกว่านัน้ การสัง่ การแต่ละครัง้ ของพระพุทธเจ้าเป็นทีย่ อมรับได้งา่ ยเพราะไม่ทรงใช้วธิ เี ผด็จการ
แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ�ำแนกแรงจูงใจในการท�ำความดี ซึ่งเรียกว่า
อธิปไตย ๓ ประการ37 คือ
		
ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๒๕๕.
37
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๘๖.
35
36

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามแนวพุทธศาสนา
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๑. อัตตาธิปไตย การท�ำความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง
		
๒. โลกาธิปไตย การท�ำความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยกย่อง นั่นคือ ยึดทัศนะหรือคะแนน
นิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง
		
๓. ธรรมาธิปไตย การท�ำความดีเพื่อความดี ท�ำหน้าที่เพื่อหน้าที่ นั่นคือยึดธรรมคือหน้าที่
เป็นส�ำคัญ
แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศว่า พระองค์เป็นธรรมราชา แต่ก็ไม่ทรงใช้อ�ำนาจเบ็ดเสร็จโดยล�ำพัง
พระองค์เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนัน้ พระพุทธเจ้าทรงกระจายอ�ำนาจในการบริหารให้กบั คณะสงฆ์
ดังกล่าวมาแล้ว ทัง้ นีเ้ พราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้าผูห้ มดกิเลสแล้ว ย่อมไม่ใช่เพือ่ ความยิง่ ใหญ่
ส่วนพระองค์ การบริหารของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่อัตตาธิปไตย นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบริหาร
กิจการพระศาสนาไปตามค�ำนินทา และสรรเสริญของชาวโลก การบริหารของพระองค์จงึ ไม่ใช่โลกาธิปไตย
พุทธวิธบี ริหารเป็นธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจ้าทรงยึดธรรมคือ หลักการสร้างประโยชน์สขุ เพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักการบริหารของพระองค์ไว้ว่า
“พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม สักการ
ธรรม เคารพธรรม ย�ำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นตรา เป็นธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษา
ป้องกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม”38
เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตยนี่เอง จึงไม่มีการตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อ
จากพระพุทธองค์ ทัง้ นีเ้ พราะทรงประสงค์จะให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองโดยยึดพระธรรมวินยั เป็นหลักใน
การปกครองดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมและวินยั ทีเ่ ราแสดงแล้วบัญญัตแิ ล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอ
เมื่อเราล่วงลับไป”39
ภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นาน พระมหากัสสปะได้ปฏิบัติตามพุทธพจน์นี้โดย
เรียกประชุมพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ส�ำหรับใช้เป็นหลักอ้างอิง
ในการบริหารกิจการพระศาสนา นับแต่นั้นมาการบริหารกิจการพระศาสนาก็ยึดพระธรรมวินัยใน
พระไตรปิฎกเป็นหลัก โดยมีคณะสงฆ์เป็นองค์กรบริหารสูงสุดสืบต่อมาจนทุกวันนี้
๕. พุทธวิธีในการก�ำกับดูแล
การก�ำกับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ทีว่ างไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญแก่การก�ำกับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิง่ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัยเพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้
38
39

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๙.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๗/๑๔๐.
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เหตุผลในการบัญญัตพิ ระวินยั ไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพือ่ ความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ เพือ่ ข่มบุคคลผูไ้ ร้ยางอาย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา40
การบัญญัติพระวินัยเป็นเครื่องช่วยให้พระสงฆ์มีวินัยในตนเองและมีเกณฑ์ในการประเมินตนเอง
เมือ่ เห็นว่าตนท�ำผิดพลาดไปจากมาตรฐานความประพฤติทพี่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้ และความผิดพลาดนัน้
ไม่ร้ายแรงถึงขนาดต้องถูกขับออกจากหมู่คณะ หรือขาดจากความเป็นภิกษุพระสงฆ์แต่ละรูปจะสารภาพ
ความผิดพลาดต่อเพือ่ นพระสงฆ์ดว้ ยกัน พิธสี ารภาพเรียกว่า การแสดงอาบัติซึ่งลงท้ายด้วยค�ำมั่นสัญญาว่า
จะไม่ท�ำผิดอย่างนั้นอีกต่อไป
เพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนใจให้พระสงฆ์ปฏิบตั ติ ามพระวินยั ทีท่ รงบัญญัตไิ ว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนด
ให้พระภิกษุน�ำศีลสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เหล่านั้นมาสวดให้กันและกันฟังทุกกึ่งเดือนในวันพระ ๑๕ ค�่ำ 
ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกว่าการสวดปาฏิโมกข์ ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต่ละข้อ ผู้สวดก็จะถามที่ประชุม
สงฆ์ว่า “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แล้วหรือ”41
ยิง่ ไปกว่านัน้ พระพุทธเจ้ายังได้ทรงบัญญัตใิ ห้พระภิกษุทำ� การปวารณาต่อคณะสงฆ์ในวันออกพรรษา
การปวารณาหมายถึง การอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยค�ำว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ขอปวารณาต่อสงฆ์ เพราะเห็นก็ดี เพราะได้ยินก็ดี เพราะสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
ว่ากล่าวข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาด ก็จักแก้ไขปรับปรุงตัวเอง”42
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีแ้ สดงว่า พระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดวิธกี ารในการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้พระสงฆ์มวี นิ ยั
ในตนเอง มีการประเมินตนเองและมีการกระจายอ�ำนาจให้คณะสงฆ์กำ� กับดูแลกันเอง
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขัดแย้ง ซึ่งเรียกว่าอธิกรณ์ขึ้นในองค์กรสงฆ์ อันเนื่องมาจากพระสงฆ์บางรูป
ไม่ยอมรับการก�ำกับดูแลนัน้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ ธิ รี ะงับอธิกรณ์ซงึ่ เรียกว่า อธิกรณสมถะ ๗ ประการ43
ตัวอย่างเช่น
สัมมุขาวินัย คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการที่คณะสงฆ์ประชุมพร้อมกันพิจารณาข้อกล่าวหา
ของฝ่ายโจทก์และค�ำแก้ต่างของฝ่ายจ�ำเลยแล้วตัดสินโดยยึดหลักพระธรรมวินัย
เยภุยยสิกา คือ วิธีระงับข้อพิพาทโดยให้ที่ประชุมสงฆ์ออกเสียงชี้ขาด ฝ่ายที่ได้รับเสียงสนับสนุน
ข้างมากเป็นฝ่ายชนะ
ติณวัตถารกะ คือ วิธรี ะงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอมยอมความ โดยทีค่ กู่ รณีตกลงเลิกรากันไป
ไม่ต้องมีการช�ำระสะสางให้มากเรื่องเหมือนเอาหญ้ามากลบทับปัญหาไว้
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐.
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วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๒๖/๓๑๔.
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วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๗๙/๕๗๑.
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กระบวนการก�ำกับดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้น เป็นหลักประกัน
ความมั่นคงและความบริสุทธิ์ผุดผ่องของคณะสงฆ์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เปรียบเหมือนมหาสมุทร
ไม่รว่ มกับซากศพทีต่ ายแล้ว ซากศพทีต่ ายแล้วใดมีอยูใ่ นมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมน�ำซากศพทีต่ ายแล้วนัน้
ไปสู่ฝั่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ
สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อมประชุมกันยกเธอออกไปเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุ
สงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ”44
สรุปได้วา่ การบริหารเชิงพุทธหรือพุทธวิธบี ริหาร เป็นการบริหารตามหลักแก้วสามดวง คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ ซึง่ สามารถน�ำหลักการมาใช้ในการบริหารธุรกิจปัจจุบนั ได้ พระพุทธ คือผูใ้ ห้กำ� เนิด
ผู้รู้ ผู้สอนหลักธรรม เทียบเคียงกับบริษัทหรือองค์กร พระธรรม คือ สิ่งที่เป็นตัวแทนจากผู้ให้ก�ำเนิด
(พระพุทธ) เป็นค�ำสอน เป็นหลักประพฤติปฏิบตั ิ เทียบเคียงได้กบั คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน ระเบียบ อ�ำนาจด�ำเนินการ
มาตรฐาน แผนงาน วัฒนธรรมองค์กร วิสยั ทัศน์ และพระสงฆ์คอื ผูน้ ำ� เอาหลักธรรม ไปปฏิบัติและเผยแผ่
เทียบเคียงกับพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมา และผู้ขายวัตถุดิบ ที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ดังนั้น
จึงกล่าวได้วา่ การบริหารเชิงพุทธหรือพุทธวิธบี ริหารของพระพุทธเจ้านี้ สามารถปรับประยุกต์ใช้ในยุค
ปัจจุบันได้ ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใด
◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊
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